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لأخباو1نقد!لاستبصاوا-ا

الى!جممبثت!إورالر[1]ص

سيئاتومنأنفسنا،شرورمنبادلهونعوذ،ونستعينهنحمدهلله،الحمد

إلهلاأنشهدوله،هاديفلايضللهومن،لهمضلفلااللهيهدهمنأعمالنا،

ورسوله.عبدهمحمدانوله،شريكلاوحدهاللهإلا

إبراهيم،العلىصليتكمامحمدالوعلىمحمدعلىصلاللهم

حميدإنك،إبراهيمالعلىباركتكمامحمدالوعلىمحمدعلىوبارك

مجيد.

أتوخى،الحديثمعرفةفيرسالة-لىتعااللهشاءإن-فهذهبعد،أما

والتعديللجرحاأئمةمذاهبتتبعو،الأدلةوتقرير،المطالبتحريرفيها

.الرواةفيكلماتهمتعطيهمابذلكليتحررفيها؛

منالعلياالدرجةفيكانمنعلىإلا"ئقة"يطلقلامنمنهمفإن

فييكنلموانضابطعدلكلعلىيطلقهامنومنهم،والضبطالعدالة

منومنهمضابطا،يكنلموإنالعدلعلىيطلقهامنومنهمالعليا،الدرجة

منومنهم،عليهتوبعقدواحداحديثاروىالذيالمجهولعلىيطلقها

علىيطلقهامنومنهمشاهد،لهحديثاروىالذيالمجهولعلىيطلقها

علىيطلقهامنومنهمهو،يستنكرهلمحديثاروىالذيالمجهول

لى.تعااللهشاءإنيأتيمماذلكغيرلىإ،ثقةعنهروىالذيالمجهول

؟الرواةأحوالعلىالاستدلالفيمختلفون-ذلكمع-وهم2[]ص

الاماممذهبيعرفلمومن.المسامحومنهم،التثبتفيالمبالغفمنهم

يتوقف،نفإماوحينئذ،كلمتهتعطيهمايعرفلمالتثبتمنومنزلتهمنهم
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يحملهاأنوإمالها.ظلمذلكولعل،الدرجاتأدنىعلىيحملهاانواما

درجتها.عنلهارفعذلكولعل،المصطلحكتبفيالمشهورهوماعلى

.هدىغيرعلىوسار،علمبغيرقاليتوقفلمفان،لجملةوبا

نأ-أحبكماالرسالةهذهتمامإلىوتعاتباركاللهيسرإذا-وأرجو

منليسسلوكهاأنويتبين،الحديثنقدفيالقومسبيللقارئهايتضح

ليلاوداعياذلكيكونأنوعسىبامتناعها،يقطعالتيبالدرجةالصعوبة

شاءإنذلكفيمجتهدونأئمةمنهمفيكونلسلوكها،الاستعدادلىإالهمم

لى.تعاالله

مراتب:أربععلىالخبرونقدهذا؛

واحدا.واحداسندهرجالأحوالفيالنظر:الأولى

اتصاله.فيالنظر:الثانية

.كانإنخطأعلىتدلالتيالأمورفيوالنظرالبحث:الثالثة

يخالفه.أويوافقهمماالاخرىالادلةفيالنظر:الرابعة

وتعالىتباركاللهونسأل،مقالةالاربعهذهمنواحدةلكلفلنعقد

التوفيق.

!!!



لأخبارانقدر!الاستبصا-ا

الرواةأحوالفيالنظرفي4الأولىالمقالة3[]ص

عاقلابالغامسلمابهأخبرحينالمخبريكونأنالخبر:قبولشرط

ضابطا.عدلا

الاسلامفي:الأولالباب

أدلة:فلاشتراطهالإسلامأما

خاصةالدينفيالواحدبخبرالعملمشروعيةعلىالادلةعامةأنمنها:

المسلم.خبرفيواردة

ومنهم>:عليهموالردالمنافقينفيوتعالىتباركاللهقولومنها:

باللهيومنئحمخترذنقلذنهوويقولونلنىيؤذونلذيف

61[.]التوبة:<للمؤمنرشويؤمن

المومتين.ويصدق:أي

<فتبئنوأبنبمافاسقجاءكزنامنو5ائذينيأيئها>:لىتعاقوله:ومنها

.[6:لحجرات]ا

لافاسقأكانكمنمومناكانأفمن>:تعالىقالالفسقأشدوالكفر

أعيدوأمئهايخرصاأنأرادواالناركمآشأوئهمفسقوالذينوائا>:قولهلىا<يستون

.[02-81:(1لجرز)]ا<تكذبون-بهلذىكنتمفارااعذابذوقوألهموقيلفيها

ولم،كتبهمنضع1موعدةفيكذلكالمولفسماهاوقد"الجرز":الأصلفيكذا(1)

أئايروأاولتم>:لىتعاقولهفيهاوردوفد،الاسمبهذا[لسجدةسورةسمىمنأجد

.<الجرنرالأزضالىالماهلن!موق
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إلالهايكقرومابينتءاتحاإليكأنزقاولقد>:سبحانهوقال

.[99:]البقرة(الفشقون

.كثيرةذلكفيوالايات

لحادثاالعرفمنفاسقا"رجلا"رأيت:قولكنحومنالمسلموتبادر

يذكرأنالكافرذكرإذاالغالبصارأنه:وسببه،الاسلامصدربعد[4]ص

ونصراني،،يهودي":مثلذلكيعطيماأو"كافر"عبهالخابلفظه

"فاسق،بنحو:يذكرأنبعدلليسالذيالمسلمذكروإذا."مجوسيو

.القرانفهمفيبهيعتدلاالعرفهذاومثل،وفاجر"

بابمنهوإنماالايةفيالكافردخولأنفظنهذاعنبعضهموغفل

الفاسق.منحالاأسوالانه:قال،الفحوى

منالمانعإذ،الكذبفيالتساهلمظنةالفسقبأنذلكفيونوقش

قدالكييرةومرتكب،الناسعيبومنوجل،عزاللهمنالخوفهوالكذب

نفسه.منالخوفهذاضعفعلىإياهابارتكابهدل

الدينعلىانهيحسبيكونباندينهفيعدلايكونفقدالكافرماو

والناسوجلعزاللهويخاف،الدينذلكحدودعلىويحافط،الحق

ذلك.بحسب

علىذلكفدلالكافر،علىقامتقدالحجةفاننظر؛هذافي:أقول

حق.دينهأنيعتقدانهزعمهفيكذبه
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أمور:ثلاثةمنواحدعنيخلولاالإسلامدعوةبلغتهالذيوالكافر

لحق.االدينعنالبحثفيالتقصير:الأول

الغالب.لهوىا:نيالثا

.العناد:الثالث

ممناظلمومن>:لىوتعاتباركاللهقال،لاسلمالثلاثةهذهمنبرئولو

لقنفرينمثويجهنمفىاليس07جالمابالحقكذبأؤتبااللهعلىافري

]العنكبوت)1(:(المخسننلمعالله!نلمبلنالنهديخمفينانجهدووالذين!

-68.]96

ارتكبثم،للمسلمينمخالطامسلماكانمنأنعلىاتفقواوقد[ه]ص

فهو-رمضانصومترك-كأنكبيرةبأنهاالقاطعةلحجةاقامتقدكبيرة

كانارتكبهماتحريمعلىعندهحجةلاأنهفزعمذلكعلىزادفان،فاسق

معالكبيرةالمرتكبالمسلممنحالاأسوأالاخباربابفيوهومرتدا،

.كبيرةبأنهااعترافه

حتى،والامانةالصدقتحريفييبالغمنالكفارمننجدإننا:قيلفإن

منكثيرخبرمنبخبرهأوثقيكونقد،أخبارهويتبع،حالهيخبرمنإن

المسلمين.عدول

مثلا--المفروضةالصلاةيتركممنالمسلمينفساقفيوكذلك:قلت

المذكور.الكاقركحالوالامانةالصدقتحريإظهارفيحالهيكونمن

".العنكبوتتمة"خا:المولفعبارة(1)



العديثيةالرسانل-ل!01

أوجه:منالإشكالوحل

الصدقبتحرييعرفالذيوالفاسقالكافرحالمنالظاهران:الأول

بينهم،الحسنةالسمعةوحب،الناسمنالخوفالكذبمنلهالمانعأن

علىالناساطلاعمنيخافالتيالاخبارفييؤثرإنماالمانعفهذاهذاوعلى

يوقفلاأنهظنإذايكذبأنحالههذاممنيؤمنفلافيها،الحالجلية

كذبه.على

أنهبهموثوقبدليلثبتفإن،فيه6[]صنتبينأنهذاخبرفيفالعدل

حينئذ.بهالوثوقلعدماطرحوإلا،الدليللذلكبهعملصدق

لانههذا؛مثلبصدقيعتدلاأنالشارعمنيستنكرلاانه:الثانيالوجه

علمت.كماالناسرئاءهوعليهالباعثإذ؛الشارععليهيحمدهبصدقيليس

يحصلكمابخبرهالوثوقمنيحصلأنهفرضلوأنه:الثالثالوجه

مانعافسقهأوالرجلهذاكفرجعلالشارعيكونفقد،العدلالمسلمبخبر

منيستنكفلعله،نفسهعلىلهوعونا،لهزجرا؛الدينفيخبرهقبولمن

الرجل-بخبريدانأنوهي-العليةالمرتبةلتلكورفغا،فيتوبلحالاتلك

لايستحقها.عمن

غيراوخفيا،يكونقدالحكمعلىالباعثالسببأن:الرابعالوجه

فيكانعليهالحكمببناءالناسالشارعكلففلوهكذاكانفاذا،منضبط

لبابفتحأنهومنها:،يطاقلابماالتكليفبابمنأنهمنها:مفاسد،ذلك

ذلك.وغير،لحكاماولاتهام،الاختلافولكثرة،الهوىاتباع

علىيشتملآخرأمرعلىالحكمالشارعيبنيأنالحكمةفاقتضت
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.وقدرهبقضائهالعدلبتطبيقوجلعزاللهتكفلثمغالبا،لسبباذلك

الذنب،هوللمذنبالعقوبةشرععلىالباعثالسببأن:ذلكمثال

حاللاختلافذلكفانما7[]ص-مثلا-وجهينعلىالعقوبةشرعتفإذا

وجهين:علىعليهلحداشرعالزناذلكفمن.الذنبذلك

لجلد.ا:الاول

الرجم.:نيالثا

عقوبةالرجميكونأنحقهوأن،الرجممنأخفلجلداأنيخفىولا

فيوالخفةالغلظولكنالجلد،عقوبتهزنامنأغلطجرمازناهيكونلمن

منالعذرلىإأقربالشهوةشديدلان؛ينضبطلاأمربالزناالاجرام

لى!أقربوالعاشق،منضبطوغيرخفيأمروضعفهاتهاوشدضعيفها،

أقرببغتةللمرأةوالمصادف.ينضبطولايخفىوالعشق،غيرهمنالعذر

العذرلىإأقرببالمرأةالتزوجعنوالعاجزلها.المتصديمنالعذرلىإ

أخر.أمورفيزواجها،علىالقادرمن

يكونأنالغالبلان؟وعدمهبالاحصانالفرقالشارععلقفلذلك

يكونفقدذلك،خلافيتفققدنهعلى،غيرهمنعذراأضعفالمحصن

بها،التزوجعنعاجزالامرأةعاشقا،الشهوةشديد،البنيةقويفقير،شاب

يدافعأنحاولثممكانها،منوالقربلها،التعرضعننفسهيحبسوهو

الزواجيستطعلمثم،فهلكتليلةمعهافبات،فقيرةامرأةفتزوجداعيته

إلايفجأهلمحلوةفيليلةهوفبينا،بمعشوقتهمتعلقةنفسهتزلولمبغيرها،

ماكانانيتمالكفلم،ذراعيهبين8[]صنفسهاورميها،عليهمعشوقتهدخول
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كان.
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شاخحتىيتزوجلم،الشهوةضعيف،البنيةضعيفغنيواخر

بلذلك،لىإيلتفتلمولكنهلتزوجها،شاءلولامرأةمرةفتعرض،وضعف

عليها.ووتبعها

الشابذلكذنبمناغلظيحصنلمالذيالشيخهذاذنبأنفظاهر

الرجم،المحصنالشابحدذلكمعولكن،بدرجاتأحصنقدالذي

الجلد.يحصنلمالذيالشيخوحدّ

الفرقيناطأنالكليالقانونفياقتضتالحكمةإن:نقولنناإلا

العدليطبق،عبادهعلىالرقيبهولىوتعاسبحانهوالله،وعدمهبالاحصان

فإنه،ذلكغيرأو،الشيخهذاويفضح،الشابذلكيستركان،وقدرهبقضائه

قدير.شيءكلوعلىخبير،شئبكلسبحانه

تكونوقد،الديةعقوبتهتكونقدالضربتعمدإذاالقاتل:ذلكومن

لمأوالقتلقصديكونبأنيختلفإنماجرمهأنوالمعقولقودا،القتل

لقاتل1و،بقولهإلاينبغيكمايعلملاخفيأمرالقتلقصدهولكن،يقصده

لم:يقولبأنحري-القتلقصدوإن-فهو،القتلنفسهعنيدفعغالبا

وهي،القرائنبأقوىالفرقالشارعفناط،مشتبهةعامتهاوالقرائن،أقصده

تلكبمثلالمكانذلكفيالضربكانفإنبها،الضربوموضع،الالة

القتل،قصدالقاتلأنالغالبإذبالقود؛9[]صحكميقتلانشأنهمنالالة

فلا.وإلا

إذاالوالدأنلىإاللهرحمهمالكذهبهذاعلىبناء-أعلموالله-وكانه
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كأنهفلا.والا،القصاصوجب-فذبحهأضجعهكأن-شنيعةقتلةولدهقتل

يوجبفلم،القتليقصدلاأنهالغالببانالوالدعنالقصاصدفعبنى

القتل.يقصدلميكونأنفيهايمتنعالتيالحالفيإلاعليهالقصاص

قصديكونلاأنمنهيقادأن-الشرعبحكم-حقهمنفييتفقوقدهذا

سبحانهاللهيطبقهذافمثل،القتلقصدأنهمنهيقادلاأنحقهمنوفي،القتل

.وقدرهبقضائهفيهالعدللىوتعا

لامماالشرععنخبرفيالمخبريكذبلاأنفمظنةهذاتقررإذا

نأالعدلالمسلمفييتفقوقد،والعدالةبالاسلامالشارعفضبطه،ينضبط

يطبقلىوتعاتباركاللهولكن،يصدقأنغيرهوفيعمدا،أوخطأيكذب

عمده،أوذاكخطأمعرفةلىإالعلمأهلفيهدي،وقدرهبقضائهالعدل

طريقه.غيرمنعلمهلهمييسربأنالفاسقأوالكافرخبرعنويغنيهم

علىبعضهميقفلاوقدالخطا،لىإبعضهميهتديلاقد:قيلفان

الدليل.

فذلك01[]صيقصرلموإنذلك،فينفسهالموقعفهولمحصرإن:قلت

،وقدرهبقضائهلحكمةواالعدلوتطبيقه،وجلعزاللهتدبيرفيداخل

تعالى.اللهشاءإنكفايةهذاوفي،طويلو]لبحث

!!!
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البلوغفي:نيالثاالباب1[1ص1

وجلعزاللهمنالخوفيتحققولا،التكليفحدفهوالبلوغماو

عزاللهيخاففلاالقلمعنهمرفوعالصبيلان؛بعدهإلاالناسمنوالخوف

صبي،قالوا:منهكذبعلىظهرواإنلانهم؛الناسيخافلاوكذلكوجل،

لتحرز.عقلهوتمبلغقدلوولعله

روىإنلانه؛الصبيروايةلىإلحاجةاتدعوتكادفلاهذاومع

كانإن-فالغالبماتقدكانفإن،فيراجعحيعنهالمرويأنفالغالب

وأالمخبرذلكمنسمعقدأكبرهوممنغيرهيكونأن-صادقاالصبي

الخبرهذافمنر،الصبيذلكعندإلاالخبرذلكيوجدلاأناتفقفان،غيره

به.يوثقلا

البالغين.فيموردهاالواحدبخبرالعملشرععلىالادلةوعامةهذا

!!!!
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العقلفي:الثالثالباب

فأمامجنونا،يكونلانهنابهالمرادإذأظهر،فيهفالأمرالعقلماو

لى.تعااللهشاءإنالخامسالبابفيفيهالكلامفيأتيالمغفل

!!!
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العدالةفي:الرابعالباب[12]ص

العديثيةلرسانل1مجمولح

(فمشبئنوابنب!فاسقكزجا!سان:وجلعزاللهقالفقد،العدالةماو

وقال2[.:]الطلاق<مانكلعدلىذوى>وأشهدو:سبحانهوقال6[،:ت]الحجر

59[.:]المائدة<منكمعدلىذوابه->ئح!:لىتعا

الروايةوفيفيهماالحكماتحادوالاصلكالاخبار،لحكمووالشهادة

فيه.الافترابتعلىالدليلقامماإلا

لىإحاجةفلابهذا)1(،يتعلقماالاولالشرطعلىالكلامفيتقدموقد

إعادته.

الحكم:فيوالعدلعادلا،صارالرجلعدلمصدر"و"العدالةهذا؟

بينهماالتسويةأيمثلا،البعترعلىالغرارتينعدلمنكأنه،فيهالانصاف

فيه.ميللامستقيماًمعتدلاالحملفيبقى،متعادلتينتكوناحتى

إليه،فيردهالحقعنالمائلميلينظرأنإذا:الحكمفيفالعدل

به.فيقضيلحقايتحرىأن:وحاصله

.الشرعحدودعلىالاستقامةهيإذافالعدالة

الرطبةفسقتمنوأصلهقالوا:.الصفةهذهعنالخروجهو:والفسق

قشرتها.عنخرجتإذا

لاالصغيرةالمعصيةنوحلفاسلفاالعلمأهلأقوالفيتقرروقدهذا،

5-6(.)1()ص
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آلشمؤتفيماولمئاِ>:لىوتعاتباركاللهقالوقد،العدالةعنالخروجتقتضي

بالحسنيأحسنواالذينوئحزيعلوأبمااشوأالذينالخزىلارضفى13[وماص1

النجم:1<المغفرةوسحربكإنالالئملاوالفؤحسقيثميحتذبودرالذين!

-31.]32

:احتمالانفههنا

يسمىفلا،الفاحشبالخروجيختصالفسوقإن:يقالأن:الأول

اللهبقولهذاعلىيستدلوقدعصيانا،كانوإنفسوقاالصغيرةارتكاب

:-الاية00(فاسقكمجاإناسنواآلذين>جمأيهاايةبعد-وتعالىتبارك

إلييهمحئمياللهولاكندعنغالاضمنفىكثيرلؤيظيعكلادئهرسولفيكمأنعدوأ>و

همأولحكوالمحصيانلفسوقوإليم-آلكمروقلودبهزفىونيتمموالايمن

الحجرات:7[.<1الزشدوت

الكفر،دونهوماالفسوقمنلانالكفر؛منأعمالفسوقأنفكما

دونهوماالعصيانمننو،الفسوقمنأعمالعصيانأنيطهرفكذلك

.الفسوق

كالعلمتتفاوتالتيالاشياءمنالفسوق:يقالأن:نيالثاالاحتمال

،الاطلاقعلىعالمبأنهمسألتينأومسألةعلممنيوصفلافكمامثلا،

.الاطلاقعلىفاسقبانهصغيرتينأوبصغيرةفسقمنيوصفلافكذلك

بتيتإنما(فاسقكمجا!ىان:لىتعاقولهوهيالاولىوالاية[41ص1

.فسوقمنهوقعمنعلىلافاسقهومنعلى



العديثيةالرسائلمجمولح18

السابقتينالايتينسياقفيالحجراتسورةفيوجلعزاللهوقال

اتذينجمايها>:<واقضيانوالفسوقإلئملمالكفر>كره<فاسقصاءكم!صان:هماو

يكنأنعم!ىلمحماءشننسصاك!ولامنهمخترايكونوأنعـعقؤ/ضنلمجتخرقومٌلاءامنوأ

.?!ِعىء
الإيمنبعدالقصوقالاممبثسبالألفمبشابزوولاأ!سكلئلمزوولامنهنءا

.[11:]الحجرات<الطائونمفاول!كيتمتلأومن

الخبئفيهن%فرضتعلومتجفمنشهر>ااص:لىوتعاتباركاللهوقال

.[791:]البقرة<الحبئفىجدالولافسوقولارفثفلا

-فسوومفانهتفعلوأوإنولاشهيد>ولايفحاز؟لف:سبحانهوقال

.[282:]البقرة(ب!م

ثمنينفاضلدوهزثهداءبأزلبةيأتوألضثمالمخصئتيرمونوائذين>:لىتعاوقال

.[4:النور]<القسقويئهموأولئكأبدأصدلهمنقبطواولاخلدص

هم>وأولثك:قالالشهادةوردللحدالموجبةالكبيرةذكرلفا

بالمسلم،السخريةمن-صغيرةاي-دونهايكونقدماذكرولما<.القسقون

فييقعقدوماالشاهد،اوالكاتبومضارة،بلقبونبزه،ولمزه[1ه]ص

فسوقا.سماها:يشبههوماذلكمنالحج

****
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01)1(]2 فصل-7]ص

الصحابة

لهوعليهاللهصلىالنبيرأىمنكللجمهوراعنديعمالصحابياسم

ذلك.علىوماتمسلماوسلم

.الوفاةوقبلالبعمةبعدإياهرؤيتهوالمراد

ممنوسلموآلهعليهاللهصلىالنبيوفاةبعدارتدمنيشملوالاسم

حويلد،بنكطليحة،عليهوماتالاسلاملىإعادإذامسلمارآهقدكان

ضرابهما.وحصن،بنوعيينة

العملتحبطالردةأنمن-وغيرهالشافعيعننقلماقضيةلكن

الصحبة.فضلفيلهمحظلاهؤلاءأن-توبةعقبتهاولوقبلهاالصالح

:الانباريابنقال،عدولكلهمالصحابةأنلىإلجمهوراوذهب

وإنما،منهمالمعصيةواستحالة،لهمالعصمةثبوتبعدالتهمالمراد"وليس

)2(،والتزكيةالعدالةأسبابعنللبحثتكلفغيرمنرواياتهمقبولالمراد

علىفنحنلحمد.اودلهذلكيثبتولم،قادحارتكابثبتإنإلا

حتىوسلموالهعليهاللهصلىاللهرسولزمنفيعليهكانوامااستصحاب

وما،يصحلافانهالسير،أصحابيذكرهمالىإالتفاتولا،خلافهيثبت

وكتبعليهاضربثم"لسابع"الفرع:المولفعليهاكتبقدكان)27(الورقةهذه(1)

."51صفحةبعدمحله44صلىإهنا"من:الرصاصبقلمكتبثم،مثبتهوما

".التزكية"وطلب":المغيث"فتحفي)2(
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378()1(.)صالمغيثفتج"صحيجتأويلفلهصح

اللهتعديلفيجاءما"باب46()2(:)ص""الكفايةفيالخطيبوقال

فيمنيجبوانما،عنهمسؤاللىإيحتاجلاوأنه،للصحابةورسوله

:قالأنلىإ،عليهمالثناءفيحاديثو28[]صآياتعدةفذكر."..دونهم

قصدإلايحتمللاماارتكابأحدعلىيثبتنلاالصفةهذهعلى"فهم

اللهبرأهموقد،العدالةيسقوطفيحكم،التأويلبابمنوالخروج،المعصية

ورسولهوجلعزاللهمنيردلملوأنهعلى[،]عنهأقدارهمورفع،ذلكمن

لجهادوا،الهجرةمنعليها؛كانواالتيلحالالاوجبتذكرناهمماسدءفيهم

فيوالمناصحةوالاولاد،الاباءوقتل،والاموالالمهجوبذل،والنصرة

لنزاهتهم،والاعتقاد،عدالتهمعلىالقطع=ليقينوالايمانوقوة،الدين

أبدبعدهممنيجيئونالذينوالمزكينالمعدلينجميعمنأفصلنهمو

."الابدين

فمنها:الاياتأما:أقول

ادلهمنفضلايتتغونوأمرلهزدلرهممنأخرجواالذينلمهخرين>للققراء-1

الدارتبؤءووالذين!آلقندتونهمأولئك،ورسولهاللهويخصروبئورضونا

حاجةصدورهمفىيجدونولالتهمهاجرمقمجبونفبل!منوالايمن

شحيوقومنخصاصةلأبهمولوكانأنفسهمعلىويؤثرونوتوأمما

بعدهممنجاءولذيفو!المفلحونهمفاوليهكنفسه-

ببنارس(.السلفيةط-001)4/(1)

منه.لمعكوفينبيناوما(،46،94)صالمعارفدالرهطبعة)2(
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فىولاتخعللآلايننسبقونالذيفوِلاصشافااغقررئنايقولوت

.[801-]الحشر:(زحيموفرإنكرنجاءامنواللدينقلونجاغلأ

أتبعوهموالألضاروألذليئامفجرينمنالأولونلشبقوت>و92[]ص

تختهاتخريجثمزلهمعدوعنهورضواعنهتياللهزكأباءحشز

.[001:]التوبة(ائعظيمالفوزلكذأبدصافيهاخلاينلانهرآ

ائبعولذلىلأصارووألمحهبرجمتلنبىعلىآللهتا%لقد>

تاصثممنهزفريققلوبيزفي!ادمابعدمنماآئعسصرةساعةفى

.[711:لتوبة]<رحيموترءبهمإنه-يخهز

فيمافعدمآفص!ؤتختيايعونكإذلمؤمنبعنللهرضى>لقد

.[18:]الفتح<قرسافتحاوأثبفمعلئهمآلشكئنةغانزلقلوبهتم

سضداكعاترنهتمبينهتمرحماءالكفارعلىأشداءمعه،والذينالله>محعدرسولى

ص-،ِء
ذلكآلسجودأثرمنوجوِههرقسيماهمورجواناللهمنففحلأيبتغون

فاستغل!ئانؤ-شده-أحتيكزليعالانجيلقومثلصالتوربةفيمثلهم

ءامنوأالذينللهوعدالكفاربهمديغي!آلزراعيعجبءسويهعكفاشتوى

92[.(:1]الفتح)<عظايماجراوقغفزمتهمالضنلختوعملوا

للاينلقرحجأصحابهممآتجدمفوالزسولللهستجابو(لذين>03[]ص

قدالناسإنالناسلهم!اللذين!عغايمأجزواتقوامنهماحسنوا

دا.الفتحتمة"خا:المؤلفعبارة(1)
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الوكيلودغمالدهحشبناوقالوأإبمنافزادهمفاخشؤهملكمجحعو(

الله"رضونئبعوأوسوءيمسسهئملموفضلاللهمنبنعمؤ!فآنقلبو

.[174-172:عمرانال1<عظممفضلذووالله

لذينمندرجةاغظمأول!كوئلالفتغقئلمنأنفقمنمنكملايستوي>

]الحديد:(خمل!تنملونبماواللهالحسنئاللهوعدوصوقملوابعدمنأنفقو

01].

علغ!يغواللهلتعمالامقعدالمؤمندتبؤئهكصنغدو!>واذ8-

فقيتوكللئهوكلوليهماللهتفشلاوأنمننيمظابفتانهمت!إد

.[121،221:عمرانل]<المومنون

عنوتنهوندالمعروفتأميونللناسخرجنشأمةخير>كتم9-

.[011:عمران]ال(بآللةودؤمنونالمحنحر

ويكونافاسعلىشهداءلنكونوأوسالاأمهجعفنبهموكذلك>01-

143[.:لبقرة]<شهيداعيبئالرسول

علىالثناءوجدالقرانمنوغيرهاالاياتهذهتدبرومن31[]ص

ينافيمايجدلمايضاالسنةتتئعفاذا،التخصيصمنسالماعاماالمهاجرين

تضرهم.فلابعضهممنتقعكانتربمافلتاتسوى،ذلك

عزاللهفأقرِهمالفداء،أخذترجيحمنبدر،يوممنهمجرىمافمنها:

عظيمعذابأخذتمفيمالمسكمسبقللومنلولاكئمب>نزل:وعليهوجل
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:الانفال1(1()رحيصغفوراللهاثاللهواتقواطيبأطلاغنتتممئافكوأ!

.]68-96

تولوالناإن>وجل:عزاللهفأنزلأحديومبعضهمتوليومنها:

ولقذعفاكسبواماببعضالثئيطناستزلهمإنماالجمعانالتقىيؤممنكم

.[551:عمراناال21(غفورصلير()اللهانعنهتملله

كان،مافكانالإفكأهلمعخاضلماأثاثةبنمسطحقصةومنها:

الفضلأولؤايأتلولا>:وجلعزاللهفانزل،عليهينفقلاأنبكرأبوقسمو

وليعفوااللهسبيلفيوالئفجريىوالمشكينالقرئيأؤلىيؤتوأنوالسعةمنكم

22[.النور:1()3(رحجئمغفورواللهلك!الئهيغفرأنمحبونآلاو!حفحوأ

)4(.بلتعةأبيبنحاطبقصةومنها:

منليسأنهمعسرح،أبيبناللهعبدقصةذلكمنوقعماوأشد

النبيفأمرارتد،ثم،الفتحقببلأسلمممنكانوانما،الأولينالمهاجرين

)5(.وأسلميقتلفلمبقتلهالفتحيوموسلموآلهعليه32[ص1اللهصلى

عنه.اللهرضيالخطاببنعمرحديثمن2()80وأحمد(،)1763مسلماخرجه(1)

في(094)واحمدعنهما.اللهرضيعمرابنحديثمن(04)66البخارياخرجه)2(

عقبة.بنوالوليدعوفبنالرحمنعبدبينحكاية

البخاريواخرجه.عائشةعنعتبةبناللهعبدعن(0475)البخارياخرجه)3(

عائشة.عنعروةعن277(0)ومسلم2(،595)

عنه.اللهرضيعليحديثمن2(494)ومسلم3(،0)70البخارياخرجها(4)

(47)3/:لحاكموا35(،1)6""الكبرىفيوالانسائي2(،)685داودأبواخرجه5()

ابيه.عنسعدبنمصعبحديثمن7(40/):والبيهقي،مسلمشرطعلىوصححه
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بعدعليهينكرشيءمنهيطهرفلم،إسلامهفحسن"البر)1(:عبدابنقال

مصرولايتهذكرثم."قريشمنالكرماءالعقلاءالنجباءحدهوذلك،

عمليتمةخااجعلاللهم:فقالربهودعا":قالثم،والنوبةأفريقيةوفتحه

القرآنبأمالاولىالركعةفيفقرأ،الصبحصلىثمفتوصأ،الصبحصلاة

يسلموذهب،يمينهعنسلمثم،وسورةالقرآنبأمالمانيةوفي،والعاديات

".وغيرهحبيببيأبنيزيدكلهذلكذكر.روحهاللهفقبض،يسارهعن

غيرهرواهقدواحدحديثإلاشيءالحديثمنعنهيروفلمذلكومع

إليه.السنديصحلمذلكومع،الصحابةمن

الايمانيعملمنهإلا،المهاجرينحالمنقريبفحالهمالانصاروأما

.منافقونأفرادمنهمكانبلوالخزرحالاوسجميع

كماقليلا،كانواالافراداولئكلكن،كتابهفيذلكوجلعزاللهذكروقد

كانولوفانهم؟المعقولبدلالةذلكيعلموكما،والاحاديثالاياتمنيظهر

ذلكومع،النفاقلىإيحتاجواولم،كفرهمأظهرولكانواكثيرا،أواكثرهم

يكنلمإن،لمسلمينووسلموالهعليهاللهصلىالنبيعندمعروفينكانوافقد

لننقلوكهرمرصقفيآلذجمتجسأتم>:وجلعزاللهقال،فالظناليقينعلم

فىبسيمهزوقغرفنهصفلعرشهملازببهمنشاءولو!أضغنهتماللهيخرج

3[.0-2:92()]القتال<أعئلكزيعلموألئةلقوذلحن

.(لاصابةامش!بها+378-2/537)"لاستيعابا"في(1)

محمد.سورةيعني،المولفعبارةكذا)2(
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>لمجسبونكث:فيهموجلعزاللهقالكماخائفينذلكمعوكانوا33[]ص

.[4:لمنافقونا1<عيتهمصيحة

علىوالغالب،والاخلاصالتوبةأولهلاكبانقصلىإذلكمعوكانوا

يتعرضلموسلموالهعليهاللهصلىالنبيوفاةبعدمنهمبقيمنأنالظن

منلخوفهمشيئاوسلموالهعليهاللهصلىالنبيعنيذكرلانمنهمأحد

والهعليهاللهصلىالنبيعنبشيءأخبرلوأحدهمأنوعلمهم،المؤمنين

نفاقه،منيظنونهكانوابماوفضحوهالمؤمنونعليهلانكرهفيهفكذبوسلم

عليهاللهصلىالنبيإليهأسرقدكانممنغيرهأوحذيفةبنفاقهلاعلمهمأو

المنافقين.بأسماءوسلمواله

تؤمنوالغقلءامناالأغىاب>قالت:وجلعزاللهقالفقدالاعرابوأما

من-لايلكلورسولهادلهتظيعواد!إنقلوتمفىالإيمنيذرولماااسلتناقولواولبهن

.[41:لحجرات1<غغورزحيماللهانشئأأعملي

كلمةتقتضيهكما،غالبهمأوذلكبعدامنواالايةهذهأهلأنوالظاهر

لما"."

منهمأنفذكر[01-5]59التوبةسورةفيفرقهموجلعزاللهذكروقد

وقالالخير،لهميرجىمخلطونومنهم،مخلصونمؤمنونومنهم،منافقين

التوبة:1(-والمؤمنونورسولهعل!اللهقسيرلى34[ص1اعملواوقل>:ذلكاخرفي

501].

عليهاللهصلىرسولهبوفاةالعسرةغزوةبعدوجلعزاللهابتلاهمثم

المعرفة.حقالمؤمنونفعرفهم،الاعرابمنأقوامفارتد،وسلمواله
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والهعليهاللهصلىبعدهأحدمنهميرتدفلممكةأهلمنالطلقاءوأما

وكذلكبمراجعتها،يعلمكماالمتقدمةالاياتبعضشملتهموقد،وسلم

.(")1...قرنيالناس"خيرالمشهور:لحديثكا،الاحاديثبعضتشملهم

ولم،عامةللمهاجرينثابتورسولهوجلعزاللهفتعديللجملةوبا

يخصصه.مايجئ

والخزرجالاوسمنكانقدولكنعام،عليهمفالثناءالانصار؛وأما

شهدولا،العقبةبيعةأحدالمنافقينمنيحضرولم،قليللكنهممنافقون

الشجرةتحتيبايعلمأنهوالظاهربهم،اعتزلكبيرهمفإنحدا،ولابدرا

سمي)2(.وقديبايعفلممنهمواحدهناككانإنه:قيلوقد،منهمأحد

ؤ!>ولاكن:تبوكغزوةعنتخلفهمذكرفيوجلعزاللهوقول

فيكمخرجوالو!القعدلىءفعدواوصليلفثئظهمايخاثهملله

أحدتبوكيشهدلمانهيقتضي-47[46:]التوبةالاية(خبالاإلازادكمما

منهم.

وسلموالهعليهاللهصلىالنبياعترضوامنهمعشراثنيأنرويولكن

)3(.العقبةمنترديتهرادواو،تبوكمنمرجعه

عنه.اللهرضيمسعودابنحديثمن2()533ومسلم)2652(،البخارياخرجه(1)

لابن316(2/3/)ق":العبوية"السيرةانظر.سلمةبنياخوقيسبنلجذاهو2()

هثام.

قديالووذكرهالزبير،بنعروةمرسلمن23()9/":"الكبرىفيالبيهقياخرجه)3(

.(2401)3/"المغازي"في
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نماوا،تبوكيشهدوالمهؤلاءلعل-:الخبرصحإن-يقالوقد35[]ص

الظريقببعضفالتقوه،تبوكمنوسلموالهعليهاللهصلىقدومهترصدوا

هؤلاء.عرفحذيفةأنالخبرففيذلكومع.بههموالما

منهمأحدعنيرولمالمنافقينمنبقيمنأنالظاهرأنسبقوقدهذا،

وسلم.والهعليهاللهصلىالنبيعنسدء

فمن،وسلموالهعليهاللهصلىبوفاتهامتحانهمتمفقدالأعرابماو

بعدعادفمن،زالتفقدارتدومن،عدالتهثبتتفقدالاسلامعلىمنهمثبت

.جديدةعدالةلىإفيحتاجالاسلاملىإذلك

.ردةمنهمتقعولم،عرفتكماالاياتبعضشملتهمفقدالطلقاءوأما

وقلتإسلامهتأخرمنبأنالقولعلىالمسألةفيالمخالفاقتصرولو

منوأوجه.لجملةافيوجالقولهلكانعنهمالبحثلىإيحتاجصحبته

اللهصلىالنبيوقاةعقبارتدممنألهويحتمل،الاعرابمنكانمنذلك

أظهر.فيهفالأمرارتدممنأنهعلممنفأما،وسلموالهعليه

أسلم،فيمنذلكوتأكد،الكذبمنيتحاشونالعربكانوقدهذا،

اللهعلىالكذبعلىيجترئانبهيبلغلا-دينهرقوان-أحدهموكان

وسلموالهعليهاللهصلىاللهرسولأصحابأنيرونوكانوا،ورسوله

افتضح.الكذبعلىأحدتجرأإننهو،متوافرون

الكذبتعمدمنالقوممنعلىوتعاتباركاللهإن:قائلقالولو36[]ص

معسيماولا،دينهبحفطضمانهبمقتضىوالسلامالصلاةعليهنبيهعلى

أبعد.لمابعدالتهمإخباره
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الطلقاءمنفيهيتكلمأنيمكنعمنالمرويةالاحاديثتدئرومن

تجدتكادولا،قليلهؤلاءعنالمرويفان؛القومصدقلهظهر=ونحوهم

منغيرهعنمعناهأوبلفظهصحوقدإلامنهمأحدعنيصححديثا

عليهاللهصلىالنبيبعدإحن)1(القومبينكانتوقدالانصار.أوالمهاجرين

مذتقتضيأحاديثلاختلقالكذبمنهمأحداستساغفلو،وسلمواله

صريحا.صحيحاشيئاهذامننجدولم،خصمه

انهادعوهماغايةبل،القومعصمةيدعوالمالسنةفاهلكلههذاوفوق

ثبتقدأنهيزعملمخالفويزيلها.مايثبتلمثم،العدالةأصللهمثبت

التيالامورتلكفيالخلاففانحصر،العدالةيزيلمابعضهمحقفيعنده

زواليقتضيلامنهاصحمانو،تصحلمأنهاالسنةأهلأثبتفاذازعمها،

لهوسلموالهعليهاللهصلىالنبيشهادةثبتمنفأماالامر.استتبالعدالة

الموفق.واللهوآخرا.أولاتعديلهمذلكتضمنفقدلجنةوابالمغفرة

تنبيه:37[ص1

اللهصلىالنبيإنعمر:ابنكقول،الصحابةبعضمنوقعفقدالخطأأما

كتببتتبعيعرفمماذلكوغيررجب)2(،فيمرةاعتمروسلموالهعليه

)3(.السنة

.وةاوعدحقد:اي(1)

عائشةعليهاستدركتوقد(5521)ومسلم(،1775،1776)البخاريأخرجه2()

قط.رجبفييعتمرلمعبهالنبيوأن،القولهذاعنهااللهرضي

فيالصحابةعلىعنهااللهرضيعائشةالمومنينأماستدركتهماالزركشيتتئعوقد)3(

".الصحابةعلىعائشةاستدركتهعما"الاجابةسفاهكتاب



الأخبارنقدفاالاستبصار-ا

مسالة:

92

كونهمعرفةلىإالظريق"ومن52(:)ص""الكفايةفيالخطيبقال

أميناثقةكانإذاصحابيبأنهيحكموقد.بذلكالاخبارتظاهرصحابئا:

لقائيوكثروسلموالهعليهاللهصلىالنبي"صحبت:قالإذا،القولمقبول

ماولاقولهردالصحابةعنيحكولمصحابيأنا:قالوإذا...له

الصحابة:احادقولأو،لذلكبقولهحكماصحابياإثباتهوجب.=..يعارضه

(".1[)صحابي]إنه

حكمحكمهبقولهإلاصحبتهتثبتلممنأنهذامنفعرف:أقول

عدالته.تثبتحتىصحبتهتثبتلالانها؛عدالتهعنالبحثفيالتابعين

****

."الكفاية"من(1)
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2-فصل93[]ص

بعونلتاا

سماعامنهوسمع،بعضهمورأى،الصحابةبعضادركمن:التابعي

التمييز.معالرؤيةتكفيبل:وقيلمميزا،السامعيكونبأنبه،يعتد

نأ(")1يلونهمالذينثم،نيقرالناس"خير:حديثفييظهروالذي

فيالاثيرابنقال،تقدمماعلىزيادةفيهيشترط"يلونهم"الذينفيالدخول

يلونهم"الذينثمقرني"خيركم:"فيه:الهرويعبيدأبيعن)2("النهاية"

فيالتوسطمقداروهو،زمانكلأهلوالقرن)3(،التابعينثمالصحابةيعني

أهلفيهيقترنالذيالمقداروكأنه،الاقترانمنمأخوذ،زمانكلأهلأعمار

وقيل:،سنةأربعونالقرن:وقيل،لهموأحواأعمارهمفيالزمانذلك

."مائة:وقيل،ثمانون

.للأولتقريبيضابطكانهالثانيوالقول:أقول

أخذالنقصانفيأخذإذاالاولالقرنأنأعني-تتداخلوالقرونهذا،

وسلموالهعليهاللهصلىقرنهإن:يقالفقد-وهكذا،الزيادةفييليهالذي

وذلك،الضعففيأخذثم،الهجرةمنسنةثلاثينتماملىإالغلبةعلىبقي

فكان،يصطرعانالقرنانوأخذ،عثمانأمراءعلىالإنكارفيالناسبدأحين

تخريجه.سبق)1(

)2(/4(.)51

ال!از(.نزارط1533-)5/:""الغريبين)3(
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ناجيةبنالبراءحديثمصداقوذلك،عثمانقتلسنينخمسبعد4[0ص1

الاسلامرحى"تدور:وسلملهوعليهاللهصلىالنبيعنمسعودابنعن

منفسبيليهلكوافإنوثلائين،سبعاووثلائينستأووثلاثينلخمس

وابقيمما:فقلت:قال.عاما"سبعينلهميقمدينهملهميقموانهلك،

(")1(.مضىمما":قالمضى؟مما

".بقيمما"الرواياتبعضوفي

مسعودابنعن،مسروقعن،الشعبيعنمجالد،عنشريكوروى

فيمااصطلحوافإن،وثلاثينخمسبعدستزولالاسلامرحى"انمرفوعا:

سننيركبوايقتتلواوإنرغدا،عاماسبعينالدنياياكلواقتالغيرعلىبينهم

")2(.قبلهممن

لمإذ؛ينبغيكماالدينيقمولم،عثمانحصروثلاثينلخمسفكان

فكان،والفتنةوالفرقةبالقتلماهلاككانبل،قتالغيرعلىيصطلحوا

بعلمالثانيللقرنالغلبةتمتثم،الاختلافمنالماضيةالاممسبيلسبيلهم

الخلافةالحسنابنهبتسليمثم،السلامعليهعليالمؤمنينأميربقتلسنوات

وسلم،والهعليهاللهصلىالنبيمولىسفينةحديثمصداقوذلك،لمعاوية

ثلاثونالخلافة":يقولوسلملهوعليهاللهصلىاللهرسولسمعت:قال

لحاكموا)383(،والطيالسي(،4524)داودوابو373(،0)حمدأأخرجه(1)

الإسناد.صحيح:لحاكماقال.وغيرهم(231)3/

والبزار:-(11)8/:،لخيرةا"اتحاففيكما-مسندهفيراهويهبنإسحاقاخرجه2()

ضعيفبسند:البوصيريقال(،0/1581)"الكبير":فيلطبرانيو323(،)5/

سعيد.بنمجالدلضعف
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.(")1الملكذلكبعديكونثمعاما

فثلاثون،الهجرةمنسنةربعينبنحوالثانيللقرنالغلبةفتمت:أقول

الثانيللقرنتمتثم،الثانيوبينبينهوعشر،الاولللقرنكانتمنهاسنة

عليبنالحسينقتلثميزيد،ولايةفكانت،الهجرةمنلستينسنةثلاثون

.السلامعليه

وامارةالستينعاممنيتعوذكانانه4[1]صهريرةبيأعنصحوقد

قبلها.فمات)2(،الصبيان

الكعبةرميالسبعينبعدكانثم،الكعبةواحراق،الحرةوقعةكانتثم

الملك.لعبدالامرواستتبابالزبير،ابنوقتلبالمجانيق،

الثالثوانتهاء،سبعينسنةنيالثاالقرنانتهاءيكونالمنوالهذاوعلى

المائة.راسعلى

اصحابمنبقايافيهمايزللمانه:والثالثللثانيالفضلاسبابومن

مصداقا،بقليلالمائةانتهاءبعدذلكوانتهى،وسلموالهعليهاللهصلىالنبي

فيوالنسالي)2226(،والترمذي(،4)647داودبوو2(،191)9أحمدأخرجه(1)

منوغيرهم(71541،)3/:لحاكمو)4396(،حبانوابن08(،)99""الكبرى

"السنة"فيكمااحمدصححهوالحديث.بهسفينةعنجمهانبنسعيدعنطرق

.حبانابنوصححه"حسنحديث"هذا:الترمذيوقال،للخلال)636(

:وقال()7913""الاوسطفينيالطبرااخرجهالصبيانوامارةالستينعاممنتعوذه2()

.عبادةبنروجبهتفردحماد،إلازيدبنعليعنالحديثهذايرولم

وإمارةالسبعينراسمنبالثهتعؤذو[":قالع!ديهالعبيانمرفوعاهريرةابوورواه

.(1/942)6والبزار832(،1،830)9حمدأأخرجه"الصبيان
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]على[فإنهذهليلتكم"أرأيتكم:موتهقبيلوسلموالهعليهاللهصلىلقوله

.(1أحد")الأرضظهرعلىاليومهوممنيبقىلا]منها[سنةمائةرأس

صلىالنبيحياةفيأسلممنالاولالقرنفييدخلأنهوالظاهرهذا،

منوكذا،بقليلبعدهأسلممنوكذلك،بهيجتمعولموسلموالهعليهالله

فإنه؛وظهورهمالصحابةكثرةعهدفيمنشؤهيكونبحيث،بقليلبعدهولد

ذلك.علىخلقهيستحكمحتى،وادابهمأخلاقهممنويقتبس،بهميقتدي

صحابة.يكونوالموانالاولالقرنفيهؤلاءيكونأنمنمانعولا

عليهاللهصلىالنبيوفاةبعدولدفمن.تتفاوتفالدرجاتهذاوعلى

بخمسبعدهولدممنالاولالقرنخصائصنيللىإقربوسلمواله

والهعليهاللهصلىبعدهولدمنإنحتىوهكذا،-مثلا-سنوات42[]ص

يولدمنبعضيكونوقد،الثانيالقرنلىإأقربسنةعشرةبخمسوسلم

،أخرىلاسبابمتقدماولدممنالاولالقرنخصائصفيأمكنمتاخرا

هذا.علىوقس،الصحابةأفاضلمجالسةككثرة

لىإبقيوإن،منهمفهوالاولالقرنعهدفيقوتهاستحكمتومن

فيالشكفي-أعلموالله-السرهوهذايكونوقدوهكذا.،والثالثنيالثا

الذين"ثموسلموالهعليهاللهصلىالنبيكرر:لحديثارواياتأكثر

الذيثم،يليهالذيثم،قرنهانتهاءبعدأنهوذلكثلاثا؟أممرتين"يلونهم

الرابع.فييعيشونالثالثأهلمنجماعةتبقى،يليه

وماعنهما.اللهرضيعمرابنحديثمن)2537(ومسلم(،11)6البخارياخرجه(1)

منهما.المعكوفاتبين
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التابعينفيالظاهرأنعلىالحديثبهذااحتجوقدهذا،43[]ص

.عدلفهومنهميجرحلمفمن،العدالةوأتباعهم

،القرونتلكبعدجملةالامةمنيرتفعلمالخيربأنذلكيوجهوقد

علىبناءهوإنمابعدهامنوذمهعليها،وسلموالهعليهاللهصلىفثناوه

وإذاشرار.بعدهامنوغالبأخيار،أهلهاغالبإن:يقولفكأنه،الاغلب

الغالب.علىحملمنهمحالهيعرفلمفمنأخيار،غالبهمأنثبت

وجهين:مننظرهذاوفي:اقولى

،الكثرةراعىوسلموالهعليهاللهصلىيكونأنيجوزقدأنه:الأول

إليهم-انضمومنالصحابةوهم-الاولالقرنأنذلكحاصلفيكون

،عدولثلثهمالثالثوالقرن،عدولنصفهمالثانيوالقرن،عدولغالبهم

فيالغلبةتسليموعلى.ذلكعنتقلالعدالةفانذلكبعدوأماكثير،والثلث

لانالثناءواستحقوا،التعادلالثالثفييكونفقد-أيضا-الثانيالقرن

بعدهم.منبخلاف،خيرهممنأكئريكنلمشرهم

،-مثلا-المائةفيوخمسينبخمسةتصدقالغلبةان:الثانيالوجه

منحالهيعرفلممنأنفيالمعتبرالظنبهيحصللا44[]صهذاومثل

مشايخي"أكثر:المحدثقالولو،والخمسينالخمسةمنفهوالمائة

منهم.حالهيعرفلالمنتوثيقاكانلما،"ثقات

)1(.لىتعااللهشاءإنالمجهولعلىالكلامفييأتيالبحثهذاوتمام

****

البحث.هذاكتابةمنالمولفيتمكنلم(1)
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-163[)1(فصل]ص

ذلكعلىالاطلاعأحبومنكثيرا،اختلافاالكبيرةحدفياختلف

لمكي.احجرلابن2()"الزواجر"كتابفليراجع

نأبالادلةوثبتالكبائر،بعضعلىالنمقفيالاحاديثوردتوقد

علىفالمدار،مثلهأوالنصوصبعضمنأشدهوماالاخرىالذنوبمن

لاجتهاد.ا

****

-4فصل

وقال،كبيرةيصيرهاالصغيرةعلىالإصرارنالعلامأهلبيناشتهر

كثيرعلىبالاصرارجماعةوقيده،والروايةالشهادةردفيكالكبيرة:جماعة

جماعةلنص،طاعاتهمنأغلبالرجلمعاصدتصيربحيثالصغائر،من

.عدلفهومعاصيهطاعاتهغلبتمنأنعلىوغيرهكالشافعيالائمةمن

اللهبمعصيةيخلطهالمحتىاللهطاعةاعطيأحداأعلم"لا:الشافعيوعبارة

كانفإذا،بطاعتهيخلطفلماللهعميولا،السلامعليهزكريابنيحمىإلا

".المجرحفهوالمعصيةالاغلبكانواذا،المعدلفهوالطاعةالاغلب

هذافيأخرىقوالاهناكوذكر97()ص""الكفايةفيالخطيبأسنده

.(187)2/"الزواجر"فيالمكيحجرابنفيهالكلاموبسط،المعنى

.(44)صآخرفيالمؤلفبإشارة(61)صلموضعاهذالىاعدنا(1)

()2(1/4-01).
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بأنكلهاالكبائريجتنبمنعلىالحكميصعبقد:أقول17[]ص

يقاربمالىإالصغائرمنيستكثرمنعلىوالغالب،المعصيةعليهالغالب

اللهصلىعنه")1(الصحيحين"وفيالكبائر،بعضمنيسلملاأنهالحدهذا

يعلمهنلامشتبهاتوبينهمابين،والحرامبين،"الحلال:وسلموالهعليه

فيوقعومن،وعرضهلدينهاستبرأفقدالشبهاتاتقىفمن،الناسمنكثيز

".فيهيقعأنيوشكالحمىحوليرعىكالراعي،الحرامفيوقعالشبهات

ذكرهالمتقدمالحدلىإالصغائرفيوقعفمنالكبائر،حمىفالصغائر

أعلم.واللهالكبائر،فييقعأنهفالغالب

حكمحكمهيجعل:يقالفقدكبيرةعلىلهيوقفلمأنهفرضفان

منها.يسلملاأنهالغالبأنتقدملما؛الكبيرةمرتكب

-هفصل

وسرقة،بحبةبالتطفيفومثلوه،الخسةصغائر:العدالةيسقطمماعذو

وجزم،والغصب،اليتيممالوأكل،الرشوةفيقالواوكذلك.باذنجانة

"الزواجر"راجع.قليلأوكثيرفيوقعتسواءكبائر،كلهاهذهبأنكثيرون

(1/12.)2

لاصاحبهاأنفالغالبصغائرأنهافرضوعلىكبائر،أنهاالظاهر:أقول

لتحصيلالمعصيةمنوتقواهوايمانهدينهيمنعهلممنلانالكبائر؟منيسلم

أولىمنها-أعظمهوماتحصيلمنذلكيمنعهلافلأن،تافهةمنفعة

ععهما.اللهرضيبشيربنالععمانحديثمن(1)995ومسلم)52(،البخاري(1)
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ءيؤده2بقنطاتأمنهإنكىالكتفأهل>ومن:لىوتعاتباركاللهقال.حرىو

نأأي[18]ص75[.:عمران]ال(اليكيؤدهلابدينارتأمنهإنضنومئهمإليك

عظمتولوامانتهوشهوتههواهيغلبلاحتى،الأمانةعظبمهومنمنهم

ملءأنه:البصريالحسنعنجاءوالقنطارهبالخبانةلهتحصلالتيالمنفعة

.(1ذهبا)ثورمسك

اليسبرفيوشهوتههواهبهيغلبماالأمانةمنعندهليسمنومنهم

ذلكمنلىفأوالدينارفيأمانتهيغلبانوشهوتههواهكانواذا:أيكالدينار،

منه.أكثرهوفبمايغلباهاأن

علىمعانقتهاأو،الأجنببةتقببل:الفرعبهذايلتحقومما91[]ص

بالفحش.المجاهرةجهةمنكببرةأنه-أعلموالله-ويطهرالأشهاد،رووس

"...المجاهرينإلافىمعاامتيكل":وغيرهما)2(""الصحيحينوفي

لحديث.ا

فعلعلىالناسحملمنها:مفاسد،عدةبالمعصبةالمجاهرةوفي

مثلها.

عليهكانسيئةسنةالاسلامفيسنومن."..)3(:"مسلم"صحيحوفي

".شيءأوزارهممنينقصأنغيرمنبعدهمنبهاعملمنووزروزرها

للراغب(677)ص"لمفرداتو"ا،للزجاج383(/1):"القرآنني"معاانظر(1)

ني.الاصبها

عنه.اللهرضيهريرةبياحديثمن2(099)ومسلم6(،0)96البخاري2()

عنه.اللهرضياللهعبدبنجريرحديثمن(01)17)3(
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:()1""الصحيحوفي.ضعفهأوالحياءانتفاءفيظاهرالفعلهذاومثل

".شئتمافاصنعتستحيلمإذا:الأولىالنبوةكلاممنالناسأدركمما"إن

بهفالظن:أيشاء،ماصنعالحياءالإنسانفقدإذا-أعلموالله-ومعناه

)2(.نفسهإليهتدعوهماكلارتكابعنيحجملاأنه

****

-026[فصل]ص

،المروءةينافيماتعاطي:العدالةيخرممماأن:العلمأهلبيناشتهر

تقتضيهبماإخلالهيصيرحتى،الرجلمنذلكيكثربانجماعةوقيده

أحدالناسمن"ليس-:لىتعااللهرحمه-الشافعيقال،عليهغالباالمروءة

يخلطهمالاحتىوالمروءةالطاعةيمحض-قليلايكونأنإلا-نعلمه

منشيئايخلطهمالاحتىالمروءةوتركالمعصيةيمحضولا،بمعصية

الطاعةأمرهمنالاظهرالرجلعلىالغالبكانفإذا،والمروءةالطاعة

وخلافالمعصيةأمرهمنالاظهرالأغلبكانواذا،شهادتهقبلتوالمروءة

2()3(.56)5/:"الامبهامش-المزنيمختصر"."شهادتهردتالمروءة

الرجلحالباختلافيختلفوأنه،العرفعلىالمدارأنذكروا:أقول

أهلمنرجلمنوقعإذاللمروءةخرماالفعليعدفقد،ومكانهوزمانه

عنه.اللهرضيلبدريمسعودأبيحديثمن3484()3483،البخارياخرجه(1)

523(.)6/":الباري"فتحانظر)2(

(.المعرفةطبعة0-31)5/)3(
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الرجلذلكمثلمنالفعلذلكيعدوقد-.مثلا-تاجرمنكانإذالا،العلم

إذاللمروءةخرمايعدوقدالهند.فيلا-مثلا-الحجازفيللمروءةخرما

عصريأتيثمعصرفيخرمايعدأوالشتاء.فيكانذالاالصيففيكان

خرما.فيهيعدلااخر

عنللمروءةخرماالعرفأهليعدهالذيالفعلذلكيخلولا:أقولثم

أوجه:ئلاثةمنواحد

فعلهمطلوبا-الناسعرفعنالنظرصرفمع-يكونأن:الأول

استحبابا.ووجوباشرعا،

خلافأومكروهاأوحرامايكونبأنتركهمطلوبايكونأن:نيالتا

لىهلاوا

مباحا.يكونأن:التالث

عرفلانه؟فيهالعرفلىإللالتفاتوجهفلا،الاولفأما2[1ص1

كان،زعمهفيلمروءتهحفظارجلالفعلذلكتركإذابل،للشرعمصادم

وشهوته.هواهلمجرديفعلهممنبالذمأحق

متجه؛لجملةافيبهفالاعتداد،للشرعمعاضدفيهفالعرف،الثانيوأما

وضعف،الناسمنولاوجلعزاللهمنيستحيلمإنه:فاعلهفييقالإذ

عزاللهمنلحياءاضعفمنالذمفيأبلغالناسومنوجلعزاللهمنالحياء

.(1)"المجاهرينالامعافىامتيكل"حديثمروقد،فقطوجل

35(.)صسبق)1(
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الفعلذلكفعلفيليسذ؛بالثانييلتحق:يقالفقدالثالثوأما

الناسلاحتقارالنفستعريض:وهي،شرعيةمفسدةوفيه،شرعيةمصلحة

وذمهم.

مجتنباكانبان،دينهفيالرجلصلاحثبتإذا:يقالوقدهذا22[]ص

؛المروءةخوارملىإيلتفتولا،عدالتهثبتتفقدغالباالصغائروكذاالكبائر

غالبابالمروءةإخلالهيكونأنفيهيتصورلاأنههذامثلفيالظاهرلان

اللهمنوخوفهوتقواهإيمانهقوةمنتبينفقد،ذلكإمكانفرضوعلى،عليه

نأهذافييظهربل،الناسمنخوفهمعاضدةلىإمعهيحتاجلاماوجلعز

.وتقواهإيمانهكمالمنهوإنمابالناسمبالاتهعدم

،المروءةمخالفةمنهكثرذلكومعالصغائر،ارتكابمنهكثرمنوأما

وفصلالنطر،محلفهذا=طاعاتهمنأغلبمعاصيهإن:يقالانيبلغولم

ممنفليس،صدقهلىإمطمئنةغيرنفسهيجدكانفان؛المعدللىإذلك

282[.:]البقرة<الشهد!منزضون>مئن:وجلعزاللهقالوقد،يرضى

****

-7فصل

فلممخطئاأوناسياأوجاهلامفسقاارتكبفمنبالاثم،منوطالتفسيق

فيتعالىاللهرحمهالشافعيكلامراجع.نفسقهلافكذلكلعذرهنؤثمه

2(.01)6/""الام

****
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-8فصل

كمن،فلتةالانسانمنوقعإذاكبيرةأنهالشرعفيتقررما23[]ص

بف!سقهالحكمففي،الشتموجهعلىقذفهحتىالكلامفتراداإنسانأغضبه

مثلسامعفإنبالمشتوم،الناسظنسوءيوجم!لاقدهذامثللاننظر؛

المشتوم.لىإالفاحشةنسبةيثبتالشاتمأنلافقط،الشتممنهيفهمقدهذا

أنهافرضفعلىويستغفر،يتوبأنأصلهمنالاشكاليدفعوالذي

التائبوأنقبلها،ماتجبالتوبةأنالشرعفيتقرروقدمنها،تابفقدكبيرة

داودأبيعنرويمايحملهذاوعلى.لهذنبلاكمنالذنبمن

وسماعهتدرسبنمسلمبنمحمدالزبير:أباذكرأنه:شعبةعن،الطيالسي

عليه،فردمسألةعنفسألهرجلجاءهإذعندهجالسأنا"فبينا:قالمنه

إنه:قال!؟مسلمرجلعلىتفتريالزبيرأبايا:لهفقلت،عليهفافترى

هذاذكر.شيئا"عنكرويتلا؟عليهتفترييغضبكومن:قلت،أغضبني

بنمحمدترجمةفيقاللكن")1(."التهذيبفيالزبيرأبيترجمةفي

لشعبة:قلتالطيالسيداودأبيطريقمنعديابن"وأسند:التميميالزبير

فقلت،عليهفافترىرجلبهمر:فقالالزبير؟بنمحمدعنتحدثلامالك

)2(."غاظنيإنه:فقال،له

أبيمسلمبنومحمدالزبير،بنمحمد:الرجلينمنلكلالقصةواتفاق

أعلم.واللهالخطأ،احتماليقربالاسمينتقاربلكن،بممتنعليسالزبير

القبور-"عمارةالزبيرأبيحاللتحقيقوانظر(.244)9/:"التهذيبتهذيب"(1)

للمؤلف.87(82-)ص"لمسودةاو"8(771-)ص"المبيضة

.(9/671):نفسهلمصدرا(2)
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منالكوقيالاسديعاصمبنعثمانحصينأبيترجمةوفي24[]ص

فقالالاعمش،منأقرأأنا:يقولحصينأبوكان:وكيع"وقال:"التهذيب"

قرأالغدمنكانفلمافهمزه،،لحوتااهمز:عليهيقرألرجلالاعمش

ابا-:فرغلما-الاعمشلهفقال،الحوتفهمز)نون(الفجرفي(1)حصينابو

ليحدنه،الاعمشفحلف،حصينأبوفقذفه!لحوتاظهركسرتحصين

كماأمهأنلنشهدن]والله:منهمخمسونفقالفأبى،أسدبنوفيهفكلمه

.(271)7/"عنهموتحوليساكنهملاأنوحلفالاعمشفغضب2([).قال

بعدهاووكيعمولدقبلتوفيحصينابالان؛منقطعةالروايةهذه:اقول

ذلك)3(.فيالرواياتاختلافعلىبقليل

الواو،بدلبهمزة""الحؤت:يقالأنمعناهلحوتافهمز،صحتفإن

"وكانقا!را:33[:]ص()4(والاتخاق>بالسؤقكثيرابنقرأقدلغةوهي

":المعاني"روجضمة")5(قبلهاساكنةواوكليهمزالنميريحيةأبو

/7(.)354

إظهارمهموزا"لحؤت"ابقراءةالاعمشمرادأنظنحصينأبافكأن

خطا.."قرا":والتهذيب،الاصلفيبعده(1)

،(134)38/:"دمشقتاريخ"منوالاستدراك،والتهذيبالاصلمنسقط)2(

.(414/)5:السير"و"

ضعيف..الرفاعيهشامابويزيدبنمحمدأيضاسندهافي)3(

.مهرانلابن927()ص"لمبسوط"انظر(4)

الدرو"(،95)7/:"لمحيطاالبحرو"(،4/262):"الوجيزلمحررا"وانظر(5)

(916)8/:"المصون
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يعرفها.بانهإعلاماحصينبوبهافقرا،غيرهيعرفلامايعرفأنه

إليهجرشتمهووإنما،الاثباتحصينأبوبهيردفلمالقذففأما

بل،القصةهذهلىإلفقهوالحديثأئمةمنأحديلتفتولم،الغضب

عليه.الئناءطابواو،حصينبأبياحتجوا

****

-259[فصل]ص

المبتدعفي

العدالة،فيالكلامعندصاحبهاعنبالبحثعادتهمجرتالتيالبدعة

بها.أألحقأوعليهابنيوماالاعتقادياتفيالبدعةهي

فيجرحاأيكونالبدعةمنالضربهذافيمختلفونالعلمهلو

ثم،المقالةتلكأدلةفيالنظرأولاينبغيأنهلييطهروالذي؟صاحبهعدالة

بعد-الظنعلىغلبفإنبها،وعلاقتهعصرهحوالوالرجلاحوالفي

غرضعقالمقالةتلكإظهارهفييخلولاأنه-لتحريوالتثبتفيالابلاغ

نأفحقه=ذلكنحواودنيا،حبأو،شهرةفيطمعأو،عصبيةمندنيوي

ظنعلىيغلبلابحيثفويااحتمالاذلكاحتملإنوكذلك،يطرح

ذكر.مماتبرئتهبهالعارف

علىحريصنهو،الحقوابتغاؤه،اجتهادهإليهاأداهانماأنهظهروإن

نإبل،بمقالتهيجرحأنينبغيفلا،والسنةالكتاباتباعفيلحقاإصابة

العلممندرجتهفينظر،وتحريه،وضبطه،ذلكسوىفيماعدالتهثبتت

احتيذلكفيالدرجةليعاكانفإن.والتئبتوالتحريوالصلاحوالدين
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يوافقهاعماويتوقف،مقالتهيوافقلامامنهيقبل:قيلفقدوالامطلقا،به

التهمة.لموضع

بماروايتهمنشيءفييتهمبانحقيقاكانإنلانهبشيء؛هذاوليس

1(.")"التنكيلفيهذاشرحتوقد،عدالتهتثبتفلمالعدالةفيينا

****

-4501[فصل]ص

والجارحلمعدلافي

بماعارفاعدلا،عاقلا،بالغا،:نفسهفييكونأنفشرطه:المعدلأما

عارفامتيقظا،يكونأنبدولا.يعدلهبمنخبرةذاينافيها،وماالعدالةيثبت

غراضهم)2(.والناسبطباع

ذلك:فياختلفالواحد؟يكفيوهل

"صحيحفيبماحتجو،ثلاثةمنبدلا:سلامبنالقاسمعبيدأبوفقال

والهعليهاللهصلىالنبيعنالمخارقبنقبيصةحديثمن")3(مسلم

ورجل...حمالةتحملرجل:ثلاثةلأحدالانحللاالمسالة"ان:وسلم

فاقة،فلاناأصابتلقد:قومهمنالحجاذويمنثلالةيقومحتىفاقةأصابته

عيش".منقوامايصيبحتىالمسالةلهفحلت

ماوكتبعليهاضربثم،الطليعة"تعزيز:كتبقدالمؤلفوكان86(.71-/1)(1)

مبت.هو

.اقرباثبتهوما""اعرافهم:تحتمل2()

)3((4401).
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"فتح".أولىفغيرهالحاجةاحقفيهذاكان"واذاعبيد:أبوقال

.(()2311)ص("المغيث

الانسانحالمنيخفىبماتتعلقالعدالةأنيساعدهومما:أقول

أمور:عليهيردولكن،لحاجةكا

ثلائةيعدلهولم،نعيمبنكنانةقبيصةعنبهتفردالحديثهذاأنمنها:

فلم"اللهشاءإنثقةمعروفا"وكانسعد)3(:ابنقالوانماسالما)2(تعديلا

نونظرا،توثيقهفيأنالمجهولبحثفيوسيأتي،العجليووثقه.يجزم

فيمعروفومذهبه،حبانابنووثقه.حبانابنمذهبمنقريبمذهبه

فلمتوثيقا،لحديثهمسلمإخراجعددنافاذاأيضا)4(.بيانهويأتي،التسامح

مسلم.إلالهيسلم

بناءوثقوهنماوا،كنانةيدركوالمكلهمهؤلاءأن:الثانيالامر46[]ص

فهوبمنكر،يأتولم،يجرحولم،الثقاتعنهروىمنأن:مذاهبهمعلى

تعالى.اللهشاءإنهذافيالكلاموسيأتي،ثقة

يقومحتىالمسألةللمحتاجيحللاأنهالحديثظاهر:الثالثالأمر

قالأحديعرفولا،فاقةبهنزلتأنهفيخبرواقومهمنالحجاذويمنثلاثة

نفسهفياحتاجفإن،الحاجةنفسعلىالعلمأهلعندالحلمداربلبهذا،

.)2/8-9()1(

اثمت.مافلعلهاواضحغيربخطلسطرفوقكتبتسالما""تعديلا)2(

226(.)9/":لطبقات")3(

فيحبانوابنالعجليتوثيقعنتكلموقدهنا،المبحثهذاكتابةللمؤلفيتسنلم4()

.(002ورقم،411-1/311):"التنكيل"
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درمنهذاوليسبهذا.العملتكلفأحدّانعلمولا،لهحلتالمسالةلىإ

قدهذامثلأنالمقصودوإنمابها،عاملأولها،بموافقالعملبعدمالسنة

مع-نعيمبنكنانةاعني-راويهفيفيقدحمنكرا،الحديثفيصيريستنكر

:الاختلافمنشيءهذاحديثهفيانهومع،الحديثمنلهماقفة

مر.كما،كنانةعن،رئاببنهارونعنزيد،بنحمادفرواه

وقال"تصلجلاالمسالة"إن:أولهفيفقالهارونعنعيينةابنورواه

.(1()475)3/"المسند"فيحمدااخرجه""حرمت:مرة

الشاهدمحليذكرفلمهارونعن،أيوبعن،عليةبنإسماعيلورواه

فيسالفاقةأصابتهورجل...لثلاثةإلاتحللاالمسألة"إن:قالبلاصلا،

6()2(.0)5/المسندفياحمداخرجهعيش"منقوامايصيبحتى

المحتاجعلىوالمخبرالشاهدحملمقتضىان:الرابعالأمر47[]ص

يعلمولا،بهقائللاوهذاثلائة،يعدلهحتىيخبراوأحديشهدأنيحللاأن

يخبر.انقبلكنانةعدل-ثلاثةعنفضلا-واحد

بل،ظاهرةغيرعبيدابوادعاهاالتيالاولويةأن:الخامسالأمر

حتىالمسألةتحريمفيالحكمةان:ذلكوبيانقال،ماعكسالصواب

هي:المسالةيريدمنقوممنالحجاذويمنثلاثةيشهد

لوأنهيرىاحدهملان؛حاجةبدونالمسألةعنالسترأهلمنعاولا:

)16915(.رقم)1(

"الكبير"فيالطبرانيععدبالشاهدعليةابنعناثنانرواهلكن2(.1060)رقم)2(

علية.ابنلحديثواللفظ:قال(1)5337
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،شهادةبدونالمسألةعلىأقدموإن،لهيشهدونلاقومهمنثلاثةاستشهد

الستر.لحبهذلكيكرهوهو،محرمعلىأقدمأنهالناسعندكان

وأالصلاحأهلمنالمحتاجبهايستغنينيرجىطريقشرعوثانيا:

المسالةعلىيقدملاأنه:وايضاحه،البتةالمسالةلىإيحتاجفلاالستر،

بأنقومهمنلحجااذويمنثلاثةيطالبأنلىإفيضطراستشهاد،بدون

نأإما:أمرينأحدعليهموجبحاجتهعلمواإذاأنهمريبولا،لهيشهدوا

ولعل.المسألةعنيغنيهبماأموالهممنيواسوهأنوامافيشهدوا،يقوموا

يقومواأنعلىاقتصارهمأنيرونلانهم؟عليهمأيسريكوننيالثاهذا

فيكانأما:الناسويقول،باللؤميرموهمأنعلىالناسيحملفيشهدوا

لىإفاقتهيسدبماعمهمابنيواسوا48[]صلأنمتسعالثلاثةهؤلاءأموال

يكونواانالحديثفيشرط-أعلموالله-ولهذاعيش؟منقوامايجدأن

نأالغالبلأن؛ثلاثةيكونوانولحجا،اذويمنيكونواوأن،قومهمن

لؤماء.أوفقراءكلهميكونونلاالثلاثة

يسمعونعندماقومهأنفالغالبفشهدوا،قامواأنهمفرضوعلى

يحتاجأنبدونيكفيهمالهيجمعون،فيهمالحجاذويمنالثلاثةشهادة

مسألة؟بدونالمحتاجذلكوجلعزاللهأغنىفقدهذاوعلى،مسألةلىإ

ليسالحاجةواظهارهلهم،مسألةليستيشهدوابأنالثلاثةمطالبتهلان

فتدئر.،بمسألةليسالمسألةعلىالعزموإظهاره،صريحةبمسألة

مضطرالمحتاجأنعلى،المعنىلهذاأثروالاخبارالشهادةفيوليس

والمخبروالشاهد،مفسدةذلكاشتراطفييكونفلا،الثلاثةيستشهدأنلىإ

علىالثلاثةتعديليتقدمأنشرطإنبل.والاخبارالشهادةلىإمضطرينغير
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وجد-مركماالمسألةعلىحملهمامقتضدهوكما-والإخبارالشهادة

لكتمانهعذرافيجدالمخبرماو،الحاكملىإحضورهلعدمعذراالشاهد

العلم.

المغيث""فتحفيالسخاويقال،اثنينمنبدلا:جماعةوقال94[]ص

أهلمنالفقهاءأكثرعنالباقلانيابنبكرأبوالقاضيحكاه()1(:231)ص

كالرشد.عدلينلىإثبوتهافيفيحتاجصفةالتزكيةلان؛وغيرهمالمدينة

عندفيهاالمرجحهولمابالنسبةالشاهدعلىوقياساوغيرهما،والكفاءة

".الطحاويختارهو،الحسنبنمحمدقولهوبل،والمالكيةالشافعية

آخربقياسالقياسهذا(47)ص""الكفايةفيالخطيبوعارض

إثباتفياكتفيذلكومع،أربعةالاالزناشهودفييكفيلاأنه:حاصله

بواحد،الاخبارفياكتفيوقد،باثنينالرجميثبتبهالذيالإحصان

فيبهاكتفيمابدونإثباتهافييكتفىأنفيجب،كالإحصانصفةوالعدالة

ممكن.غيرأنهإلاالاخبار،

نأوذلك؟النقضخوفهذامنأوضحهوعماعدلالخطيبوكأن

واكتفيأربعةمنبأقلالزناشهودعددفييكتفلم:يقالأنهذامنأوضح

عددفييكفيأنذلكفقياسقوم،عندوبواحداتفاقاباثنينمزكيهمعددفي

المخبر.عددفييكفيمادونالمخبرمزكي

يكتفواولم،ويمينبشاهدالاموالفيقوماكتفىقد:يقالأنونقضه

باثنين.إلاالشاهدهذا5[.]صتعديلفي

،)2/8()1(
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فيهاوجدفان،النصوصفيالنظرهوإنماوالصوابجعاجع،كلهوهذا

تعديلفيشهادةأمخبر؟أمهوأشهادةالتعديلفينظروإلا،فذاكبينةدلالة

وإلا،فذاكالثلاثةهذهمنواحاتعينفانالمخبر؟تعديلفيوخبرالشاهد

فيينظرئموالخبر،الشهادةبينالشارعفرقلاجلهاالتيالحكمةفينظر

مسالك.ئلائةفهذهكالخبر؟أم،لحكمةاتلكفيالشهادةأمثلالتعديل

فيأنسعن()1"الصحيحين"حديثفمنهافهاكها،النصوصفأما

اللهصلىالنبيفقالخيرا،عليهافأئنوابجنازةمر:وفيهالميتعلىالثناء

:فقالشرا،عليهافأئنوابأخرىمرواثم،"وجبت":وسلموالهعليه

أثنبتمهذا":قال؟وجبتما:عنهاللهرضيالخطاببنعمرفقال،"وجبت"

أنتمالنار،لهفوجبتشرا،عليهاثنيتموهذا،الجنة]له[فوجبتخيزاعليه

".الأرضفياللهشهداء

فقال،كقصتههذهنحوعمرعنالاسودبيأطريقمنولهما)2(

النبيقالكماقلت:قال؟المؤمنينميريا"وجبت"وما:فقلتالأسود:أبو

"،الجنةاللهأدخلهبخبرأربعةلهشهدمسلم"ا!وبما:وسلموالهعليهاللهصلى

عننسالهلمثم،"واثنان":قال؟واثنان:فقلناإ،وثلاثة":قال؟وئلاثة:فقلنا

الواحد.

أنسحديثمنوالحاكمحبانوابنأحمدرواهماهذاوتفسير:أقول

لانهمأالأدنينجيرانهمنأربعةلهفيشهديموتمسلممن"ما:مرفوعا

.(949)ومسلم(،)1367البخاري(1)

لنسائي1و(،01)95الترمذيخرجهو.مسلمدون()1368البخاريفيهو2()

(3491).
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لامالهوغفرتقولكمقبلتقد:تعالىاللهقالإلاخيراإلامنهيعلمون

"الصحيحين"فيأن:وايضاحه)2(""الفتحفيالحافطذكره")1(.تعلمون

إلامعافىأمتيكل"51[:ص1وسلموالهعليهاللهصلىعنهأيضا

أحدكم"يدنومرفوعا:عمرابنبحديث)4(البخاريوعقبه")3(.المجاهرين

:ويقول،نعم:فيقولوكذا،كذاعملت:فيقول،عليهكنفهيضعحتىربهمن

الدنيافيعليكسترتنيإ:يقولثم،فيقررهنعم،:فيقولوكذا،كذاعملت

".اليوملكأغفرهافانا

منوجلعزاللهسترهمنأنفيأخرىأحاديثهذامعنىوفي

.الاخرةفييفضحهلمالدنيافيالمؤمنين

كانالمعصيةاظهرإذاالإنسانأن-اعلموالله-ذلكفيالسزومن

الدواعيفتتنئهبهاتحدثهميكثرلانهأولا:عليها،الناسيجرئمماذلك

القحشة!شيعأنمجتوناللدينلرن>:لىوتعاتباركاللهفالوفدمثلها)5(،لىإ

(تعلمونلاوأشصيعلمواللهوالأخرةالدنيافىأليمعذابالمءامنواالذلىفى

.[91لنور:1

.الناسعلىهانتبالعقوبةيعاجللمإذالانهوئانيا:

أولايخافكانلانهذلك؛بعدالمعاصيعلىيتجرأالعاصيلأنثالثا:

.(1/453):لحاكموا3(،20)6حبانوابن(،14135)حمداأخرجه(1)

()2/3(1.)23

يجه.تخرتقدم)3(

(4)(070.)6

"فعلها".:تحتمل)5(
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كمايقولبل،عليهيخافمايبقلمالفضيحةوبعد،وسمعتهشرفهعلى

كثر".وكلالثوماكل"يا:العامةتقول

سوءفيليشاركوه؛فعلهمثللىإالناسيدعوأنعلىيحرصأنهرابعا:

عنه.الملامةفتخف،السمعة

أخرجتأمةخير>كنتم:وجلعزاللهقولعنبذلكيخرجخامسا:

لانه[،011:عمران]ال(ائمنرعنوتنهؤنلالمعروفونتاميللناِس

وكذا.كذاتفعللمابنفسكابدا:لهقيلالمنكر،عننهىأوبمعروفأمرإن

المنكر؛عنونهيهبالمعروفغيرهأمرإفادةلعدمسببايكونسادسا:

كذا،فلانفعلقدهذا،فيوحيدالست:يقولينهىأويؤمرمن52[أصلان

.الناسجملةمنواحدوأناكذا،وفلان

انا:احدهميقول،وجلعزاللهمنالناسخوفيقللذلكأنسابعا:

فيتقدموقد،فلانوذاكفلانوهذافلانهذا،العاصيناللهعبادجملةمن

ووزروزرهاعليهكانسيئةسنةالإسلامفيسنومن":حديث(1()5)فصل

".بعدهمنبهاعملمن

الأولادمابنعلىكانالاظلمانفستقتللا"")2(:"الصحيحينوفي

".القتلسنمنأوللأنهمنها؛كفل

أوزارومقالننمةيومأوزارهتمكاملةلحملرا>:وجلعزاللهقالوقد

25[.<]النحل:مايزرونلاساعلىبغيريفعلوفهمالدر

37(.)ص(1)

عنه.اللهرضيمسعودابنحديثمن()1677ومسلم)3335(،البخاري2()
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معا،والمفعولالفاعلمنحالايكونأنيصح(عقر>بغتر:وقوله

يتبعونه،بأنهميعلملموإنتبعهمنأوزارمنيحملالمتبوعأنفيهفيدخل

القتل.فيبهسيستنبمنيعلميكنلمالاولادمابنأنكما

دذبىأخرى<واززٌلاتزر>:وجلعزاللهلقولبمخالفتقدمماوليس

وبيان.بوزرهعذبإنماالمتبوعأنالتحقيقلانمعناها؛فيوما38[.:]النجم

بمافمنوطقدرهزيادةوأمابتعمدها،منوطالمعصيةفيالاثمأصلأن:ذلك

ثلاثةلىإبنادقهمصوبواثلاثةانلوتربدألاالمفاسد.منعنهاينشأ

كلمنوقعقدالاجراماصلأن،بنادقهمأطلقواثم،رميهم53[]صقاصدين

اخطأفلو،الفعلذاكعلىترتبماعلىفموقوفمقدارهزيادةماو،منهم

أغلظالثالثجرملكان،فقتلالثالثصابو،فجرحآخروأصاب،أحدهم

.الاولجرممنأغلظنيالثاوجرم،الثانيجرممن

منالمحرماتعلىيترتبمايفضلولمحرمماوجلعزاللهحرموقد

عليهيترتبماالتزمفقد،الفعلعلىأقدمثمبالتحريمعلمفمنالمفاسد،

فتدبر.بتفصيلها،يعلملموانوزرهفيكلهافدحلتالمفاسد،من

له"وكفرت:يقولوجلعزاللهإن:وسلموالهعليهاللهصلىوقولههذا

لأنهلعلمهممطابقةكانتإذاتنفعإنماشهادتهمأنفيظاهر"يعلمونلاما

إلانعلملموقالوا:،فكتموهشراعلمواكانوافان،يعلمونلامالهيغفرإنما

زورا.شهدولانهم؛يضرهمبلذلك،ينفعهلم،ذلكنحوأوخيرا

بقوله:الناسثناءعلىالحكموسلموالهعليهاللهصلىالنبيوبناء

وآلهعليهاللهصلىعندهعدولاكانواأثنواالذينأنفيصريح""وجبت
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لمخيراعليهأثنواالذيأنفيللواقعمطابقةشهادتهمأنعلىفبنى،وسلم

الخير.إلاللناسمنهيظهر

أهلمنونحوهمالأدنينلجيرانهمنهيطهرلابحيثالانسانكانوإذا

فالمثنون،لهمعدلبذلكمنهمعليهوالمثني،العدلفهوالخير،إلاالخبرة

فينصوقد.لهمعدلونبهالخبرةهلوجيرانهمنالميتعلى54[]ص

،الاثنانويكفي،الثلاثةويكفي،الاربعةذلكفييكفيأنهعلىلحديثا

التعديل.فيالاثنينكفايةعلىواضجدليلهذاففي

كانأنهوغيرهجابرحديثمنثبتقد:يقالفقدالواحد،فيالنظرويبقى

فإذا،مرتينوسلموالهعليهاللهصلىالنبييراجعواأنعنهماللهرضيللصحابة

الاحاديثفيهذاوشواهد(.1بعدها)يراجعوهأنلهميكنلم،الثالثةقال

السؤالعنبالنهييشعرالاربعةبذكروسلموالهعليهاللهصلىفابتداوهكثير،

بالاربعةابتدأإنمالعلهوسلموالهعليهاللهصلىأنهوذلكالواحد،عن

عنفيسألونه،ثانيةيراجعونهثم،الثلاثةعنفيسألونهسيراجعونهأنهممستشعرا

اثنتين.فوقالمراجعةعنالمنعمنعندهمتقزرلمايقفونثم،الاثنين

بوجوبالحكملبناءيكفيلاالواحدثناءأنعلىمادلالةهذاوفي

لمنتجبأنهاتقدممماظهرفقدالأمرنفسفيالجنةوجوبفاما،الجنة

إنماهذاعلىالشهادةففائدةأحد،عليهيثنلموإنالخير،إلامنهيطهرلم

عندبذلكالتصريحووقع،ذلكفيهاليسالصحبحفيجابرجملحديثقصة(1)

فإذا،بهامرناإذاالامرفيمرتيننراجعه"كنا:قال(1)4846المسند!"فياحمد

الواحد".خبر"حجيةفيالمؤلفرسالةوانظر..".نراجعهلمالثالثةامرنا
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صلىكقولهبمقتضاها؛الميتحاليخبرلمممنيسمعهامن)1(لحكمهي

"."وجبتوسلموالهعليهالله

فيوكانالدنيا،فيلهيشهدوالمفمن،تنفحالشهادةأنيحتملوقد

عزاللهيسألهأنلىإالاخرةفيفيحتاجالخير،إلامنهللناسيظهرلمنفسه

سترتني"إ:لهيقولثم)2(،المتقدمعمرابن[هه]صحديثفيكما،وجل

هذالىإيحتجلملهشهدواومن،"اليوملكأغفرهافاناالدنيا،فيعليك

وجل.عزاللهعندوالعلم.السؤال

يفهملمبأنهيشعرالواحد"عننمت!ألهلم"ثمعمر:قولإن:يقالوقد

يكفي.لاالواحدأنالحديثمن

فيهايترددأنيضرهالمذلكلىإإشارةالحديثفيأنصحإذا:وأقول

الصحابي.

علىالواحدثناءيكفيلاأنهلىإماإشارةسلمنا:يقولأنلقائللكن

بتعديلالاكتفاءعدمهذامنيلزملاولكن،لجنةبالهالحكمفيالميت

كبيرولاإليهضرورةلالجنةباللميتالحكمفانوالمخبر،للشاهدالواحد

علىيترتبلم،بذلكالناسلهيحكمولملجنةاأهلمنكانفاذا.حاجة

دروفي،قائمةفيهاالضرورةفانوالاخبار،الشهاداتبخلاف،مفسدةذلك

فتأمل.المفاسد،منيخفىلاماالصادقوخبرالعدلشهادة

عليهاللهصلىالنبيسؤالمنالافكقضيةفيوقعما:النصوصومن

".:"بحكم)1(تحتمل

48(.)ص)2(
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،بريرةسالوكذلكخيرا،إلايعلملاأنهفاخبر،عائشةعنأسامةوسلمواله

اللهصلىالنبيئوبنىخيرا،أثنتوكلتاهماجحشبنتزينبأيضاوسال

بلغنيقدرجلمنيعذرنيمن"المنبر:علىقولهذلكعلىوسلموالهعليه

.(1خيرا(")الاأهليعلىعلمتمافوالله،بيتياهلفياذاه

هوكانوسلموالهعليهاللهصلىالنبيلاننظر؛بهذاالاحتجاجوفي

لحبهإنه:المنافقونيقوللئلا؛غيرهبسؤالاستظهروانما،بعائشةخبيرانفسه

(.بالله)والعياذ...إياها

براءتها.إنزالوجلعزاللهتاخيرفيالحكمةمن-أعلموالله-وهذا

5(،كفارجلارجلزكىإذا)باب")2(:"الصحيح"فيالبخاريوقال

أبؤسا،الغويرعسى:قالعمرنيرافلمامنبوذاوجدت:جميلةأبووقال

وعلينااذهب،كذالب:قال،صالجرجلإنه:عريفيقال56[]ص.يتهمنينه

".نفقته

:قال"كذاك"قولهبعدوفيه)3(،الموطا""فيمالكأخرجهالاثروهذا

نفقته.وعلينا،ولاؤهولكحرفهواذهبعمر:فقال.نعم

تصديقذلكعلىوبنى،وحدهالعريفتعديلقبلعمرأن:فيهوالحجة

إلااللقيطيقرولايده،فيقرهومنبوذا،كانالطفلذلكأنفيجميلةأبي

.المالبيتمنعليهنفقو،بولائهلهوحكمعدل،يدفي

عنها.اللهرضيعائشةحديثمن)277(ومسلم2661(،)البخاريأخرجه(1)

البيهقي:ووصلهمعلقا،)2662(.حديثقبل16باب،الشهاداتكتاب)2(

.(5527/):"الباري"فتحوانظر2(.10)6/

)3(5(51.)2
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وإما،صحابيإماجميلةأباأنمعلعمر،مذهببأنههذاعنأجيبوقد

بذلكيكتفىأنبواحدتعديلهفيالاكتفاءمنيلزمفلا،التابعينكبارمن

ذلك.بعدفيمن

فييكنلمفإنعمر،مذهبهذاأنوالظاهر،ضعيفالجوابوهذا

به.التمسكصحيخالفهماالصحابةعننقلولا،يخالفهماالنصوص

رجلعلىرجلأثنى:بكرةبيأحديثالبابفي(1)البخاريذكرثم

صاحبك،عنققطعتويلك":فقال،وسلموالهعليهاللهصلىالنبيعند

محالة،لاأخاهمادحامنكمكان"من:قالثممرارا،"صاحبكعنققطعت

وكذا،كذاأحسبهاحدا،اللهعلىأزكيولاحسيبهواللهفلانا،أحسب:فليقل

".منهذلكيعلمكانان

انه:بكرةأبيبحديثاحتجاجه"ووجه)2(:""الفتحفيحجرابنقال

إلاعليهيعبلملانهاقتصد؛إذاالرجلتزكيةاعتبروسلموالهعليهاللهصلى

فيكافالقدرهذابانالمنيرابنواعترضه.المدحفيليلتغاوالاسراف

جرىالبخاريأن:وجوابه.عنهفمسكوتالنصاباعتبارماو،تزكيتهقبول

عنالبيانيؤخرلاإذلذكر؛شرطاكانلو57[]صالنصاببأنقاعدتهعلى

".الحاجةوقت

الممدوجأنلحديثافيليسفانه،لجواباهذاحاليخفىلا:أقول

المادحمدحعلىبنىوسلمواكهعليهاللهصلىالنبيأنولاخبر،أوشهد

)1(.)2662(

)2()5/276(
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التعديل.نصابلبيانحاجةهناكوليس،الممدوحعدالةلىإفيهيحتاجحكما

أنه،استنباطهولطف-تعالىاللهرحمه-البخارينظربدقةالاشبهنعم

("صاحبكعنققطعت":للمادحوسلموالهعليهاللهصلىالنبيقولمنفهم

قالكماوالمعنى،الاهلاكعنكنايةالعنققطعفإن؛الممدوحعلىثناء

وأكبراالمدحفيهيحدثأنيأمنلاانهالممدوحعلىالافة"إن:ليالغزا

يستمرالذيلان؛العملعنفيفتر،المادحبهشهرهماعلىيتتكلأوإعجابا،

.()1"الفتح"فيذكرهمقصرا"نفسهيعدالذيهوغالباالعملعلى

عنق،لهمنعنقيقطعإنماالمدحأنفهم-اللهرحمه-البخاريفكأن

"قطعت:وسلمواكهعليهاللهصلىقولهففيأعناقهما،مقطوعةوالفاسقوالكافر

عنقا،للممدوحبانقضىوسلموا-لهعليهاللهصلىأثهعلىدلالة"!احبكعنق

القضاءذلكتضمنفقد،العدالةهيوالعنق،بمدحهالمادحيقطعهاأنيخشى

ليسأثهذلكبعدوفيه،للحجةيكفيلا-لطفهعلى-وهذا.عدلالممدوحبأن

:يقالحتى،الممدوحيعرفيكنلموسلموا-لهعليهاللهصلىأثهالحديثفي

.المادحذاكبثناءالعنقسلامةلهأثبتإنماإنه58[]ص

تزكيةوأما،شهادةالشاهدتزكيةأنفالاقرب:نيالثاالمسلكوأما

ممنكانتوانخبر،أنهافظاهرمدةوصحبهجاورهممنكانتفانالمخبر

أئمةلان؛حكمإنهايقالفقدالتابعينلبعضأحمدالامامكتعديلعنهتأخر

لبيان)2(،الائمةجماعةمنأوالشارعمنالمنصوبينمعنىفيالفنهذا

.(071)3/:"لإحياء"فيوهو،(01/784)(1)

."لامةا":تحتمل(2)
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النظرإليهادىعماخبرلأنهافتوىإنها:يقالوقد.تهمورواياالرواةأحوال

لاكماشرعيةأحكامعليهفتبنىشرعياحكمايكنلمإنوهووالاجتهاد،

يخفى.

ايضا.خبرانهالاقربو

بخبرالاحتجاح"رسالةفيشرحتفقد:الثالثالمسلكوأما

منأقلالزنافييكفيلاانهفيالحكمةمنليظهرمابعضالواحد")1(

ويمينبشاهدالاموالوفي،بشاهدينوغيرهاالدماءوفيشهود،أربعة

نأ:ذلكمنيظهروالذيبواحد.الخبرفيوالاكتفاء،قومعندالمدعي

تعديلنو،اثنانإلايكفيلاأنهفيونحوهابالدماءكالشهادةالشاهدتعديل

لخبر.كالمخبرا

إلايعدلهلممنخبرمنأرجحاثنانعدلهمنفخبرحالكلوعلى

أعلم.واللهمنهما،بكلالحجةقامتوإنواحد،

عارفاعدلا،يكونأن:فشرطهلجارحافأما،المعدلحالكلههذا95[]ص

لانأيضابعضهمواشترط.بقبولهوقلنايفسر،ولمجرحإنلجرحايوجببما

التحامل،فيأوقعتربمافإنها،شديدةدنيويةعداوةالمجروجوبينبينهيكون

بينيقعكما،الدينيةالعداوة:غيرهوزادمفسر.غيرلجرحاكانإذاسيماولا

)2(.البربدء""النقدفيذلكفيالقولبسطتوقدالعقائد،فيالمختلفين

بعدها(.فما28)ص)1(

نظرو".الاباطيلمنالكوثريتانيبفيبما"التانكيللكتابالقديمالعنوانهذا2()

89(.87-)1/:فيهالبحث
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فرع

نوذكرو،يعدلهبمنخبرةذايكونأنالمعدلشرطمنأنتقدم

جواريكفيلاانهشكولا.المعاملةأوالصحبةأولجوارباتحصلالخبرة

قديكونأنفيهايكفيلاالمعاملةوكذا،الصحبةوكذلك،يومينأويوم

وأالصحبةأوالجوارطولمنبدلابل،سلعتينأوسلعةمنهاشترى

علىذلكفيوالمدارفيها،الخبرةحصولالظنعلىيغلبمدهبالمعاملة

وأغراضهم.الناسبطباعالعارفالفطنالمزكيظنغلبة

وإنما،فيهإشكاللاالشاهدمزكيفيالتفصيلبهذاالخبرةواشتراط

منوالتعديللجرحاكتبفيمافإن،ةالروتزكيةفي06[]صالاشكال

بينهكانربمابل،يدركهملممنكلاممنغالبهالمتقدمينالرواةفيالكلام

فييتكلم603سنةالمولودالدارقطنيهذا،سنةثلاثمائةنحووبينهم

ويضعف.فيوثقالتابعين

يعتمدإنمايدركهلمفيمنالمحدثكلامأنلهخبرةلامنيتوهمقد

.(1)بالنقلعندهثبتبماحاكمأو،فقطناقلفالمتأخر،أدركهعمنالنقل

لمفإن،يذكرهالمتاخرفإننقل،هناككانإذابل،باطللحصراوهذا

لحكماعلىفيهيقتصرونفيماوالغالب.غيرهذكرهأو،أخرىذكرهمرةيذكره

هناكاكانسواء،منهماجتهادهوإنماذلكغيراو""ضعيفأو""ثقة:بقولهم

الحكم.ذاكيخالفنقلهناكيكونماوكثيرالا،أمالحكمذلكيوافقنقل

المجموعهذامن(الثالثة)الرسالةفيأسولةشكلعلىالمؤلفساقهالتوهموهذا(1)

هنا.منجوابهافخذ،هناكعليهايجبولم
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:طرقعلىاجتهادهمفيواعتمادهم61[]ص

بعضإلاعنهيرولمفان،الرجلعنروىفيمنالنظر:الأولىالطريقة

به.يشتغلواولمطرحوه،عديبنوالهيثمالكلبيكابن،المتهمين

،الصدوقهذاحالفينظروا،الصدقأهلبعضعنهروىقدكانوان

:أحوالمنواحدةلهفيكون

المسقط.لجرحباعرفمنحتىأحدكلعنيروييكونأن:الاولى

المسقط.لجرحباعرفعمنيرولمأنهإلالىكالاو:الثانية

وانما،لجرحباعرفعمنبالروايةيعرفلمأنهإلالىكالاو:الثالثة

كثير.شيوخهفيوالمجاهيل،ومجاهيلعدولبينشيوخه

قليل.شيوخهمنالمجاهيلأنإلاكالثالثة:الرابعة

أحدثلا"أنا:أو"عدولكلهم"شيوخي:قالقديكونأن:الخامسة

".عدلعنإلا

الاربعوأماشيئا،الرجلعنروايتهتفيدلاالاولىالحالفصاحب

بعدهافيماتقوىثم،الثانيةفيالفائدةهذهتضعفما،فائدهيتفيدفانهاالباقية

الخامسة.فيتكونمافأقوى،الترتيبعلى

أهلمنكانبانهالتابعييوصفكان؛القرائنفيالنظر:الثانيةالطريقة

والهعليهاللهصلىالنبيمسجدفيإماماأوالانصار،ساداتمنأو،العلم

انهعنهالراوييذكرأوالعزيز،عبدبنلعمرقاضئاأولعمرمؤذناأو،وسلم

.الزهريقالكما،يسمعوهوالائمةبعضمجلسفيأخبره
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ذلكنحوأوشرطياأوجندياكانباع!نهالرجليوصفأنهذاوعكس

العدالة.عدمأهلهافييكثرالتيالحرفمن

بالنظروكذبهصدقهاختبار-:الطرقأعموهي-الثالثةالطريقة62[]ص

تصديقمنهايستفادقدالتيالامورفيالنظرمعومتونها،رواياتهأسانيدفي

ضعفها.أوالرواياتتلك

شيخهوفاةوتاريخ،ولادتهتاريخينظرأن:فمنهالاسانيد،فيالنظرفاما

وأ،الراويمولدقبلماتالشيخذلكأنظهرفان.منهبالسماعصرحالذي

.كذبوه=ووعىمنهسمعيكونأنعادةيمكنلابحيثبقليلولادتهبعد

قدالشيخأنوتبينبينهفاذا،الشيخمنسماعهتاريخعنيسألأن:ومنه

.كذبوهذلك=قبلماتكان

نأيعرفمكاناذكرفان،الشيخمنسماعهموضععنيسألأن:ومنه

يخرجلممكياالراوييكونأن:ذلكمنوقريب.كذبوهقط-يأتهلمالشيخ

بلوغبعدمكةيأتلمانهعنهثبتقدشيخمنبالسماعوصرحمكة،من

ذلك.قبلأتاهاقدكانوانالتمييز،سنالراوي

فيكذبه.ذلكعنالشيخفيسألحي،شيخعنيحدثأن:ومنه

نظر،كذبهعلىيدلماشيوخهوحالحالهفيالنظرفييوجدلمفاذا

سمعواأنهمزعمالذينالشيوخمع،بالصدقالمعروفينشيوخهحالفي

بالنظرفتبينفلانا،سمعانهفلانحدثني:قالقدكانفاذا.تقدمماعلىمنهم

.الراويهذاكذبوا=شيخهيلقلمالاولفلاناأن
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السند.بقيةفيوهكذا

هناكوكان،وصدقهعدالتهعرفتممنهذا،منشيءوقعإذالكن

ويقول،بعضهمفيكذبه،يختلفونوفدالخطا،علىحملوهللخطامظنة

.(ذلك)1نحوأورجل،الاسنادمنسقطاو،شيخهأوهو،أخطأإنما:غيره

!!

لا؟أولمولفأكملههلادريولا،الكتابمنوجدماآخرهذا(1)



نيةلكاالرسألةا

والتعديلالجرحأحكاورفننريهمالة
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والتعديل،لجرحااحكامفيرسالةجمعأأنليعنوقد92[)1(]ص

عزاللهيسرإذارجوو،الإمكانبقدرتفصيلاذلكفيالفنأئمةومذاهب

هذافيللعالميتيسرانبل،الفنمشكلاتمنكثيربهتنحلأنذلكوجل

فمنتباعهموالتابعيندرجاتوالدليللحجةبايعرفأنلىإالسبيلالعصر

يعلملممنيجرحو،وثقهأحدايعلملممنيوثقأنيمكنهحتى،بعدهم

جرحه.أحدا

يكونأنعسىولكن،اطلاعيوقلة،باعيقصوربجاهلولستهذا،

كلعلىواللهيدي،علىالعلمهذامنشيءإظهارأرادقدلىوتعاتباركالله

قدير.شيء

فيرسالةفيلىتعااللهشاءإنشرعتذلكوجلعزاللهأتمفإذا

والله.والعللالشذودأحكامفيأخرىثم،والانقطاعالاتصالأحكام

التكلان.وعليه،المستعان

يوذونائدتومتهم>:المنافقينصفاتفيوتعالىتباركاللهقال

للمؤمنينويؤمنباللهيومن!مخترذنفلأذ!هوويقولونلنبئ

61[ه:]التوبة(منكؤءامنواللذينورحمة

الاستماعيكثرأنهوالتفسير:اللغةكتبفيكمامعناه(ذفئ>هو:قولهم

كذباهأوكانصدقابهيخبرمايصدقأنهيريدون)2(.يقاللماوالتصديق

خرناوببدايتها،شيءأشبهلانه؛الموضعبهذافابتدأناها،الرسالةترتيبيتحررلم(1)

آخرها.لى![ب2-8ب52]ص

اثبت.ماولعلهاواضحةغيرالكلمة)2(
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النبييؤذونكانواهؤلاءأنالمعنى:قومفقال)1(؛المفسرونواختلف

بعضفيلومهم،بلغهمنفيصدق،أذاهمفيبلغهوسلموالهعليهاللهصلى

.اذنمحمد)2(:ويقولون،فيجحدون،قالوهفيماالمؤمنين

وسلم.والهعليهاللهصلىالنبييوذونكانواأنهمالمعنىبل:قوموقال

فجحدناأتيناهفلامنا،محمدا،بلغفإذاشئنا،مانقولأنعلينالا:ويقولون

.أذنفانهفصدقنا،لهوخلفنا،ذلك

لىهتعااللهشاءإنالصوابهوالاولوالمعنى

،عامهناالخطابأنالظاهر<امخيرنأ>قل:لىتعاوقوله

للذين>ورحمهبعد:فيماقولهلهويشهد،الناسأيهالكمخير:قيلكانه

.<منكمءانو

.أذنهو:القائلينبالمؤذينالخطابجماعةوخمق

أنهلهمخيراللمؤمنينوإيمانهباللهالرسولإيمانكونفوجه،وعليه

أعظمذلكوفي،ويذكرهميعظهمأذاهمعرفإذاوسلموالهعليهاللهصلى

.رفضوهفخيرينتفعوالمفان،بهانتفعواإنلهمالخير

وذلك،إليهيوحىبماالتصديقمعنىفيه(بأدده>يومن:لىتعاوقوله

عندمنالوحيبهجاءماجحدهايحاولونالتيأخبارهممنأنعلىتنبيه

وجل.عزالله

.(52)3/:عطيةوابن356(،35-11/4)جرير:ابنتفسيرانظر(1)

ثبت.ماولعلها،الاصلفيمحررةغير)2(
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ويصدقأي:المعنىأنعلىاتفقوا(للمؤمنب>ويؤمن:وقوله

خطابهمفييوسفأخوةعنحكايةلىتعاقولهفيقالواكما،المؤمنين

وما:لمعنىاان[17:]يوسف(ولو!ناصحديننابمؤ-فيأنتوما>:أباهم

لنا.بمصدقأنت

عنها.الخوفنتفاء1و،النفسطمأنينةهوالذيالامنمنصلهوقالوا:

له.تكذيبيمنامناجعلته:معناه،لفلانامنت:فقوله

اللاميزادإنما:بعضهمقالئم،فلانا"امنت":والاصلقالوا:ئم

وسلم.أذعنمعنى""آمنتضمينعلىبل:غيرهوقال.للتقوية

عندمنهالمتبادرفلانا"،"امنتقولكإنهنا:ذلكحسنمما:يقالوقد

منالامنالمرادأنعرف،لفلانامنت:قيلفإذا،فقطامناجعلته:الاطلاق

التكذيب.

لالهآمنهبجعلتهاأي،لفلاننفسيآمنتالتقدير:أصلأنليويلوح

غيرويمكن،الاولالتقديرمنالتصديقإفادةلىإأقربفهذا،كذبهتخاف

ذلك.

بمعنىالايةفي<للمؤمنين>يؤمررأنهوإنماهناوالمقصود

فيه.خلافلاوهذا.يصدقهم

بهيخبرونفيماالمؤمنينتصديقأنعلىالايةنصتفقد1(ب[)03]ص

باتباعهأمتهأمروقد،رسولهعلىبهاوجلعزاللهأئنىالتيلحقاصفاتمن

كاملة.أ[03]صعلىالمولفضرب(1)
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به.يخبرونفيماالمؤمنيننصديقالامةعلىحقافكان،بهوالتأسي

فصل

يعلمولمأظهرهمنوإما،الاسلامأظهرمنإماالايةفيبالمؤمنينالمراد

علىبمحافظته،إيمانهدلائلوظهرتأظهرهمنوإما،إيمانهفييريبمامنه

عرفهمننفوسإليهاطمانتحتى،يخالفهمامجانبتهو،الايمانمقتضى

حقا.مؤمنبانهرسولهوجلعزاللهأعلممنوإما.صادقمومنبأنهويخالطه

الحقيقة،علىبإيمانليسالاسلامإظهارمجردلان؛باطلانالاولان

:]الحجرات((ئمتلضنافولواولاكنتؤمنوألغقلءامناالاغراب>قالت:لىتعاقال

41].

علىيدللا،مخالطةولااختباربدون،يريببماالعلمعدمومجرد

لحكماتعليقأنالاصولفيتقررقدانهذلكويؤكد.الإيمانثبوت

المقتضيةالعلةهوالمؤمنينفايمان،الاشتقاقمنهمابعلةيؤذنبالمشتق

لتصديقهم.

منافق.هوومنبل،يؤمنلممنالاسلاميطهركانفيمنأنشانولا

يقتضىفلايكذبوا،لاأنيقتضيلاالاسلامباظهارهملهولاءوالحاصل

نصديقهم.

حالعلىرسولهيطلعيكنلموجلعزاللهلانبعد؛ففيه:الرابعماو

وممن>:لرسولهسبحانهقالقدبل،عدمهأوالايمانصدقفيواحدكل

تعدهنلاالحقاقعلىوامررالمدينههلومنمنفقونألأغرابنرحؤلكم

1[.10:لتوبة1<نعلمهئمنحن
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لحنفيولتعرفئهزبسيمهمفلعرقتهملافىشبههم>ولونشاء:لىتعاوقال

3[.0:اطأ(ألقولط

كناوان،وسلموآلهعليهاللهصلىبهيختصلاالقولبلحنوالمعرفة

بعدجميعهمعلىأو،بعضهمعلىأطلعهوجلعزاللهيكونأنننفيلا

ذلك.

الذينهمالايةفيبالمؤمنينالمرادأنوهو،الثالثهوفالمتعين

ماومجانبتهم،مقتضاهعلىبمحافظتهمعليهمالايماندلائلظهرت

نفوستطمئنبحيث،لهمخلقاصار32[أصذلكأنوعرف،يخالفه

بطأ،عارفيهآمنقدبذلكمنهمكلفيكون،إيمانهمصدقلىإعارفيهم

1(،)غيرهمأوكذبمنالايمانيخالفمامنهيقعأنمنآمنينجعلهم

التكذيب.منويؤمنيؤتمنأنفاستحتط

المثهور:الحديثفيوسلموالهعليهاللهصلىقولههؤلاءمنوقريب

)2(."لهموأموادمائهمعلىالناسأمنهمنلمؤمن"ا

لخيانة،واالاعتداءبعدمفعرفوهاختبروهقدكانواإذاالناسيأمنهوانما

أعلمهوالله.الايةفيفكذلك

بنيافاسقجآءكؤ!ان:وجلعزلىتعاقولهمفهومالمعنىهذاويؤكد

."غيرهاو":ولعلهاكذا(1)

حبانوابن398(،1)حمدوا(،5994)والنسائي(،2)627الترمذيأخرجه2()

قال.عنهاللهرضيهريرةبياحديثمنوغيرهم(1/01):لحاكم1و(،018)

مسلم.شرطعلىلحاكم1وحبانابنوصححه،صحيححسن:الترمذي
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يكلفوالمفانهم،فاسقأنهلهمبانمنأي:عندهمبالفاسقوالمراد

الغيب.علم

لمامجانبا،اقتضاهماعلىمحافطامدةواستمر،الايمانالتزمومن

عندهمبفاسقفليس،لهثابتخلقذلكأنلىإالنفوساطمانتحتى،نافاه

وضوحا،الايةحقفيويزيده،الاولىالآيةفيالمومنونهمفهولاءاتفاقا.

بخبرالعملوجوبعلىالدلائلمنعرفما:القاطعاليقيندرجةيصلبل

والله)2(.الواحد"بخبر"العملرسالةفيمنهاكثيراذكرتوقد،الثقةالواحد

اعلم.

فصل

جاءكم!ان:وقوله،بمنطوقه<للمؤمنى>ويؤِمن:تعالىقولهدل

ماعلىوالمحافطةبالايمانعرفمنأن:بمفهومه<!بئنوأنجمافاسق

فهو،لهخلقذلكأنلىإالنفوساطمأنتحتى،ينافيهماواجتناب،يقتضيه

بالعدلط.عندهمالمسمىوهو،خبرهفييصدقبانحقيق

ماعلىمنهعثرمنأنعلىبمنطوقهاوالثانيةبمفهومها،الاولىودلت

.خبرهفيالتبينوجب،الفسقيقتضي

لىإيحتاجبل،بنفسهبينغيرالفاسقوخبر،بنفسهبينالعدلطفخبر

.<>نجباالايةمنسقطالاصلفي(1)

المباركة.الموسوعةهذهفي"الفقهأصول"رسائلضمنمطبوعةوهي)2(
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البينة،تلكلدلالة؛بهاخذصدقهعلىبينهوجدتفانبالنظر،أي،التبين

.طرحوإلا

****
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كما،الحقعنيميلأنيخشىلاأي،عدلوشاهد،عدلحكم:يقال

يجور.لابأنهلثقتهم،ويأمنونهالناسيرضاه:أي،ومأمونرضاهو:يقال

معروفمسلملانه؛يكذبلابأنهيوثقمنهوالروايةفيفالعدل

الكذبمنينافيهماواجتناب،يقتضيهماولزوم،الدينفيبالاستقامة

.وغيره

ومنهم>:عليهمورده،المنافقينعنحكاهمافيوجلعزاللهوقال

باللهيومن!مخترأذنقلأذنهوويقولونلنبىيوذونلذين

61[.:]التوبة<منكمءافوالفذيرورحمهي!للمؤمنرنويؤمن

بأشياءبألسنتهموسلملهوعليهاللهصلىالنبييوذونهؤلاءكان

ووعظهم،،ذلانلهمذكرفربماوسلموالهعليهاللهصلىالنبيفتبلغيقولونها،

:يعنون.أذنمحمد:المؤمنينمنلقوهلمنيقولونثم،ذلكيجحدونفكانوا

بقوله:عليهموجلعزاللهفرد،نقلهلمأننامع،ويصدقهعناالناسيبلغهمايقبل

أيهالكمخيرأذنأي،عامهنالخطاباأنيطهر<.ايمخترأدن>قل

<.منكمءافوالذير>ورحمه:ذلكبعدقولهبقرينة،الناس

لهمخيراعنهميبلغهلماقبولهكونفوجه،فقطللمؤذينخطاباكانفان

أرادواإنلهمخيرذلكوفي،وينصحهميعظهمأنعلىذلكيبعثهأنه

به.الانتفاع
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بهيأتيهماتبلغهالتيأخبارهممنأنعلىتنبيه<بالده>يؤبر:وقول

إليه؟يوحيهمايصدقلافكيف،باللهمؤمنوهو،اللهعندمنالوحي

.المفسرونعليهاتفقكما،يصدقهمأي<للمؤمنب>ويؤضمن:وقوله

منإلاليستفيصدقها،32[]صعنكمتبلغهالتيالأخبارإن:فالمعنى

الوجهين:هذينأحد

الوحي.:الاول

لمومنين.اخبارإ:نيالثا

يكذبوا.أنمنوغيرهآمنوهالذين:بمعنىإما

ورسوله.باللهالمؤمنين:بمعنىواما

.الاولالمعنىلىالاشارةمعالثانيبالمعنىواما

آمنواالذينالمؤمنينيصدقأنه:فالمعنى،أرجحالاخيرهذاأنويطهر

إيمانهم،صحةبهبانمااختبارهمبطولوغيرهللرسولوظهر،ورسولهبالله

فبذلك،ينافيهماوتجنبهم،وغيرهالصدقمنالايمانيقتضيهماوتحريهم

ينافيماياتواأنمنهميخافونلاحالهمعرفممنوغيرهالنبيجعلوا

كانيكذبواأنمنوغيرهالنبيامنوافكما،وغيرهالكذبمنالراسخالايمان

يصدقهم.أنلحقامنكانبل،يكذبهمأنمنيؤمنهمأنلحقامن

ماالاخبارمنيصدقإنماوسلموالهعليهاللهصلىأنهالمعنىفحاصل

منخبروهووعقلا،شرعْاظاهراواما،الوحيوهويقيناإماصدفا،كان

واستقامته.إيمانهعرف
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منهمابعليةيؤذنبالمشتقالحكمتعليقأنالاصولفيتقرروقد

بمؤمنليسمنأنمنهفيفهم،لايمانهميصدقهموإنما:قيلفكأنه،الاشتقاق

.يصدقانيحقلا

يحصلبحيث،يقتضيهماعلىالثباتمعالايمانالمرادأنتقدموقد

الكافرفيخرجهذاوعلى.إليهوالركون،بهالوثوقصاحبهعرفلمن

نأعلىفنص(فمسبئنوأبنبماجا?فاسق!رإن:وجلعزاللهقالوقد،والفاسق

علىبينةوجدتفإنفيه،التبئنينبغيبليصذق،أنيحقلاالفاسقخبر

.وزيادةفاسقوالكافر.طرحوإلا،صدقه

فصل

اللهيعصسلاأنالعدلشرطمنليسأنه:وغيرهالشافعيالإمامعنجاء

إماميقامولا،روايةولاشهادةتقبللاأنلىإيؤديهذافان،البتةوجلعز

منعليهأغلبالطاعاتكانتمنالمرادولكن،ذلكغيرلىإقاض،ولا

)1(.المعاصي

واالخمر،شربمنشهادةتقبللاانهوغيرهالشافعيكلاموفي:اقول

توبته.ظهرتثمذلكمنشيءمنهظهرمنإلا)2(،ذلكغيرلىإزنى،

عليهالغالبكانمنأنأنسهذا،علىالاولالنقلحملفواجب

منها،يتوبثمأخرىثممنها،يتوبثم،زلةمنهالمعصيةتقعوإنما،الطاعة

المعاصي.منمنهسبقمماتوبتهطهورعنديعني،يقبلفإنه

(.المعرفةط031)5/""مختصرهفيالمزنيعنهحكاه(1)

قلم.سبق"إلى":لأصلفي)2(
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لهتتحققلاذلكعلىداممافانه،المعصيةعليهالغالبكانمنفأما

توبة.

ظهرتمنقبولفييشترطأنوهوهذا،يوضحماالفقهكتبوفي

علىلندمفيهامنهيطهرمدةتمضىبأنتوبتهتظهرأنمنها:وتابمعصيته

يعود.لنأنهالظاهريكونحتىإليها،العودعنلامتناعو،المعصيةتلك

مناستقامتهوظهرت،عدالتهعرفتلمنيغتفرأنهوالظاهر:أقول

قصةوكيعحكىفقد.فلتةوقعأنهالظاهريكونممامنهيقعقدماالرواة

حصينأباأنوفيها:،الاعمشمعالاسديعاصمبنعثمانحصينلابي

)1(.القصةأسد.بنوفيهفكلمهليحدنه،]فحلف[الاعمشقذف

أباأحديجرحلمولكن،الأعمشلمثلولاسيما،كبيرةوالقذف

فلتةأنهعلىهذاحملو،فكأنهمعليهالثناءحسنواووثقوه،بلبهذا،حصين

عرفلما؛الحالفيتابأنهوالظاهر.الغضبعندالرجللسانعلىجرى

وبعد.ذلكقبلوصلاحهفضلهمن

بنمحمدلزبيرأباسمعأنه:شعبةعنالطيالسيداودأبيعنوجاء

)2(.فقذفهيريد:.عليهفافترى،إنسانغاضبهتدرسبنمس

مثلالطيالسيداودأبيعنجاءفقد،وقفةهذاصحةفيعنديلكن

.(514)5/و"السير":(،134)38/":دمشقتاريخ"فيالقصة(1)

ماوانظر4(.04)9/:"التهذيبو"تهذيب5!30)6/":الكمال"تهذيبفيالقصة)2(

4(.1)صسلف
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هوالزبيربنمحمدفلعل)1(،الحنظليالتميميالزبيربنمحمدفيهذا

والله.مسلمبنمحمدالزبيرلابيجعلهافيالوهمووقع،الواقعةصاحب

اعلم.

فصل

صورتين:فيإلابالعدالةتخللاالصغيرةالمعاصيأنوذكروا

فلس.وخيانة،تمرةكسرقة،الخسةعلىتدلأن:الاولى

عليها.صاحبهايصرأن:الثانية

****

هذاضمنالاخبار-نقدفي"الاستبصاروانظر(.671)9/:"التهذيبتهذيب"انظر(1)

للمولف.(14)ص"الكتاب
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الر!صمصآلرتجم!%لمحه33[]ص

نظرتوقد،الحديثومصطلحالفقهكتبفيمستوفاةمباحثهالةالعد

بالمعاصيلجرحباالائمةتصريحفرأيت،والتعديللجرحاكتبمنعدةفي

الحاجةمع،إليهالحاجةتكثرماقصدهذهرسالتيفيأقصدوانماقليلا،

تحقيقه.إلى

مطلقا.جرح:فقيلأصحابها؛بكفريحكملاالتيالبدع:ذلكفمن

بدعته.لىإالناسيدعوا،داعيةصاحبهاكانإذاجرح:وقيل

ممايرويهماصاحبهامنيقبللاولكنمطلقا،بجرحليست:وقيل

التهمة.لمكانبدعتهيوافق

.هواهوافقوإن،رواهماصاحبهامنويقبل،بجرحليست:وقيل

علىفالرواة،التهمةقوةعلىالمدارأناختيارهينبغي1([)]الذي:أقول

:طبقات

عليه.العلمأهلئناءوكثر،والامانةوالصدقبالثقةاشتهرمن:الأولى

وروى،إليهيدعوهوىلهكانوان،روىماكلمنهيقبلأنينبغيفهذا

لاعتقادهيدعوإنماأنه)2(مثلهفيالظنعلىيغلبالذيأنوذلك،يوافقهما

ماجملةمنوهو،هواهيوافقممارواهفيماصادقوأنهحق،لىإيدعوأنه

.الهوىذلكلىإأداه

.السياقبهايستقيمزيادة(1)

سهو.""مثل:لأصل)2(
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الائمة.بعضوثقه،وقدالدرجةتلكيبلغلممن:الثانبةالطبقة

فإن،داعيةكانإنولاسيما،لهواهموافقايرويهعماالتوقفينبغيفهذا

مظنةواللجاجاللجاج،فيتوقعوالخصومة،الخصومةمنهتكثرالداعية

لمجازفة.ا

هومالنصرةيكذبأنفيعليهحرجلاأنهلجإذاأحدهميتأؤلفقد

تدليساويدلس،خفيةتوريةيوزيولكن،الكذبيشمللاوقد،عندهلحقا

ذلك.غيرفيالتدليسيتقيممنكانوانخفيا،

ويلج.يخاصمكانمنهمأحديعرففلاالاولىالطبقةفأما

يوثق.لممن:الثالثة

فالصالح،الجملةفيللمتابعةيصلحممنكانفإن،بالاتهامأولىفهذا

فيه.يتهملاماهوللمتابعةحديثهمن

يظهركانممن-المتاخرينبعضعنليحكيلفاأجبتوبهذا

واحتج،السنةأهلمنالعلماءبعضناظرأنه-شديدغلوبلاالتشيع

باحاديث.

الائمة.ضعفهمنأسانيدهافيلان؛ضعتفةأنها:السنيفأجابه

التيالاحاديثأردأنلحقافلي،يتشئعكانبأنهضعفوهإنما:فقال

تشيعا،أنتتسميهمافان،النصبيطهركانمنرواتهافيلانبها؛تحتجون

أنا:أسميه،السنةأهلمذهبأنتتسميهوما،الحقيقةفيالسنةهوأنا:أقول

الحقيقة.فيالبدعةهو:وأقولنصبا،
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منبالأحاديثالاحتجاجيسقطإذن:السنيلمالعاذلكفقال:قال

الحكاية.معنىهذا.لجانبينا

الانصافولكنوجل،عزاللهبحمدالاحاديثتسقطلاقدمتهماوعلى

ولابالسنةعرفواممنالثانيةالطبقةبأحاديثالمتشيععلىيحتجلاأن

بالتشيع.عرفواممنالثانيةالطبقةبأحاديثهويحتج

وإن،الاتفاقيكونماأسرعفما،الانصافوكانهذا،علىوافقفاذا

.عنادهوظهر،شبهتهسقطتفقدأبى

فيعدلاالرجليكونوكيف:فقال،العلمأهللبعضهذاذكرتوقد

شيء؟فيعدلوغير،شئ

يخفى.لاكماوضعفا،قوةتتفاوتالعدالةأن:لجوابوا

ألفبمائةعندهاخرعلىادعىرجلاأنشريكعنجاءوقد34[ص1

شهادةإلابالكوفةأحدشهادةعليهأقبللمأنكرلوإنهأما:فقالفأقر،دينار،

نمير)1(.بناللهوعبدوكيع

عظيميكونحتىفيهالشاهدتهمةتنتفيفلاعظيما)2(،المالانيعنى

وأجاب،بالانقطاعالمؤلفعليهاحكموقد(.994/)13بغداد":"تاريخفيالقصة(1)

فإن،نفسهإليهتطمئنالذيالقبولمرادهأنعلىحملهالوجبثبتت"لوبأنهاععها

،غيرهعدلهماوانماوتيقظهماوضبطهماالشاهدينبعدالةخبيرايكونلاقدالقاضي

و"تعزيز96()1/:"التانكيل"انظر...".ريبةنفسهفيبقيجداكثيزالمالكانفاذا

للمولف.133(-132)صلطليعة"

"عظيم".والوجهكذا)2(



لعديثية1الريمسانلمجمولح08

ممنأكثرأوعدلألفيومئذبالكوفةلكانفقطدينارألفكانولو،العدالة

فيه.منهمرجلينبشهادةالتهمةتنتفي

منالشهودعنسالإذاللقاضيينبغيأنه""الامفيالشافعيوذكر

فان":قال،فيهشهدوامامقدارللمسؤوليبينأنحالهمبيانمنهيطلب

..الشاهد.يكونأنمنالحاكميعرفلامايعرفقدالرجلعنالمسؤول

03()1(.69/)الام"الكثيرفيويقفاليسير،فيتعديلهعلىنفسهوتطيب

-يؤدهبقنطالمتأمنهإنمقالكتفأهل>رم:لىوتعاتباركاللهقالوقد

75[.:عمران]ال(إليك-يؤدهلا2بديناتأمنهإنمنونهمإلئك

ومنهملاداه،قنطارعلىائتمنلوحتىالامانةعظيمهومنمنهمأنيعني

والقنطار.فيهلخانواحددينارعلىائتمنلوحتىالامانةضعيفهومن

ذهبا)2(.ثوبىمسكملءأنه:البصريلحسناعنجاء،العظيمالمال

والسفر،المفروضةالزكاةببذلأنفسهمتطيبالمسلمينوغالب

ماهذامنأعظمكلفواولو،السلامةرجاءعنداللهسبيلفيوالقتال،للحج

قليل.إلافعله

وتنقوتومنوادمانولقولعمبالدتيالحيؤة>إنما:وتعالىتباركاللهقال

تجخلوافيخفحملمجمئلكوهاان!أقوالكتم!مثلكتمولاأجوكتميويكز

)1(.)7/805(

لكن925()1/المنذردا:ابنو"تفسير925()5/":الطبري"تفسيرفيلقولذكر)2(

لعبدي.نضرةابيإلىمنسوبا
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.37[36-:]القتال(اضفنكلهـنحا!

محتوما.فرضاكلهاأموالكميسألكملا-أعلموالله-يعنى

مناخرصاأوأنفسمسكخاقتلواانعلتهغأتاكئتنا>ولو:لىتعاوقال

66[.]النساء:(منهغقليلإلافعلوهماديزكم

يجرحيثولا،لنفسهالرجلشهادةتقبللاانهالشهادةفيتقرروقد

حتى،الناسبينتفرقةبدونالفقهفيمعروفهومماغيرلىإنفعا،لنفسه

بالتهمة.وعللوه،ذلكعنخرجلماالعدالةبغايةالرجلكانلو

فيغايةكانوإن،نفسهعلىالرجلإقرارقبولالشريعةفيوتقرر

أعلم.والله.التهمةلبعدذلكوانماالفجور،أوالكفر،

!!!
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ثلاثةفيالتيقظلىإيحتاجواتقانةالخبروضبطهذا،ب[25)1(]ص

مواضع:

المخبرحالفييتثبتأنالمتلقيعلىفيجبالخبر،تلقيعند:الأول

قرئاو،بهجازمالفظهمنبهأخبرأنهبالخبرإخبارهوفي،فلانبنفلانانه

عليهعرضأو،بهاقرحتىشيءالقراءةمنعليهيخفىلامنصتوهوعليه

بحسبه.كل،التحملأنواعسائرفيوهكذا،التأملحقفتأملهمكتوبا

حتىكتابتهفيتثبت،الشيخبإملاءكتبهفانللخبر،أخذهفييتثبتثم

مانقطذلكفيويدخليغبر.ولمينقصولميزدلم،تلقاهكماكتبهبأنهيثق

ضبط.لىإيحتاجماوضبط،النقطلىإيحتاج

كمامكتوبأنهعنهالمنقولفيتثبتالشيخعلىقرئمماكتبهوان

عنه.المنقولفيكماكتبأنهالمنقولفيثم،الشيخعلىقرئ

علىاقتصرنوايجب،كماحفظهبانهيثقحتىنفسهراجعحفظهوإن

هذا.علىوقسيجب،كمافهمهبأنهيثقحتىنفسهراجعفهمه

كتابفيمسموعهكانفإنوالاداء،التحملبين:الثانيلموضعا

منمنهيمكنولايغير،ولاينقصولافيهيزيدفلا،الكتابلحفطاحتاط

ذلك.يصنعانيحتمل

،الحفاظوذاكر26[]ص،فهمهأوحفظهتعاهدفهمهأوحفظهكانوإن

الترقيم؛فيتقدمهمعالرسالةآخرإلى92[ب-25]صالموضعهذامناخرنا()1

الرسالة.موضوعاتترتيبمعليتناسب
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منها.فاحترز،والالتباسالاشتباهلمظانوتفطن

الاولينالموضعينعلىبفكرهيمرفاولا:الاداء،عند:الثالثلموضعا

بأنهيثقبحيثالالقاءفييتثبتثميجب،كمافيهماتثبتهلليستحضر

.تلقاهكماألقاه

لحينالصاالمومنينمنأنعرف،لهمأحواوعرف،الناساختبرومن

عيينةبنسفيانزمنفيترىكأن،التيقظوقلة،الغفلةعليهتغلب]من[)1(

هذا:تعرفهلاآخرلكيقولأو،عيينةبنسفيانأناهو:لكفيقولرجلا،

عيينة.بنسفيانأخبرني:فتقولفتذهببخبر،يخبركثم،عيينةبنسفيان

عيينةبنسفيانأخبركالذيأنيحققدليلعندكيقملمأنهمعهذا

حقا.

قالأو،زعمأعرفهلارجلالقيتهذا:مثلفييقولالمتيقطوالضابط

فاخبرني.،عيينةبنسفيانإنه:اعرفهلاآخررجللي

علىالغفلةتغلبفقد،كثيرةوصورها،الغفلةصورمنصورةهذه

)2(.لحالافيحينئذفيصير،ألبتهبخبرهيثقلاحالهفيعرمنإنحتىالرجل

فقد،والاتقانالضبظفييتباينونوجدهمالناسأحوالاختبرومن

،فلانبنفلانأنا:لكفيقول،تعرفهلارجلفيلقاكلحا،صامؤمناتكون

.فلانبنفلاناخبرني:فتقولفتذهببخبر،ويخبرك

سهو.""مع:الاصل(1)

فيالمععىهذاالمؤلفكرروقد"روايتهتقبللا"بحيثالكلامباقيوتقديركذا،2()

التالية.الفقرة
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بنفلانأنهليفزعم،عرفهلارجلالقيت:تقوللكنتتيقظتولو

ني.خبرو،فلان

الورقة،تلكفتنسخفتذهب،شيخعلىورقةيقرأرجلاترىوقد

الشيخ.أخبرنا:وتقول

فلعله،عليهالقراءةعندالشيخحالتتفقدأولالكنتيقظاكنتولو

خلاففيهاتكونأنفلعلها،القراءةحالتتفقدثمناسيا،أوساهيا،يكون

المقروء.

مؤمنفربمنها؛الاحترازفيالناسيتفاوتهذهأمثالكثيرةصورفي

هذافخبر.أخبارهمنبكثيريثقلاولكنه،بكذببهالعارفيتهمهلاصالح

لفسقه.بخبرهيوئقلاالذيالفاسقخبرمعنىفيضبطهلعدم

نأاخبارهبعضفييتفقولكنضايطا،لحاصامؤمناالرجليكونوقد

الموضعهذافيخبرهفيكون،الغلطعلىقرينةوتقوم،للغلطمظنةيكون

منه.أضعفأوالفاسقخبرمعنىفي

يحللاماإليهمتأتيأنمنالناستؤمنأنالايمانفضيةمنأنوذلك

دمائهمعلىالناسامنهمن"المومنالمشهور:لحديثافيكما،لك

.(1")لهموأموا

نأعليهمكانالكذبمنالناسأمنتفإذا،الكذب:يحللاومما

التكذيب.منيؤمنوك

96(.)صتخريجهسبق)1(
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خارجهووكماالايةنصعن)1(خارجفهوالناسأخافقدوالفاسق

الفاسق.بخلاف،تبينلىإيحتاجفلا،بنفسهبينالمؤمنفخبر،الحديثمن

.والبيانالامنعلىالمدارأنلىإكالايماءهذاوفي

ليسالذيالمؤمنبخبروالبيانالأمنيحصللمفإذاهذاوعلى

.خبرهفيالتبينوجبوهمهيكثرمغفلاكانكانبفاسق،

فيعرضإذامغفلولابفاسق[)2(]ليسالذيالمؤمنوكذلك27[ص1

الخطأ،علىقرينةوهناكخطأمظنةيكونكأن،فيهيريبماأخبارهبعض

شباهه.والخبرذلكفيالتبينفيجب

بمعرفةإلاغيرهمنالمنقولمنقبولهيجبمامعرفةلىإسبيلفلا

)3(.وقرائنهالخطأمظانعلىيوقفمابمعرفةثم،الناقلينأحوال

والهعليهاللهصلىالرسولبهجاءمامعرفةلىمفتقرةالايةكانتوإذا

قبوليجبمنليعرفوا؛الرواةأحواليعرفوانعلمائهاعلىكانوسلم

.غيرهمنروايته

هناكيكنولم،معناهفيأومغفلولافاسقغيرمؤمناالمخبركانوإذا

فيه.وتصديقهمنهقبولهيجب،بنفسهبينفخبره،عليهدلالةولاخطا،مظنة

وإلى،بعضلىإبعضهمتحملوهماعنهماللهرضيالصحابةفأدى

"منإ.قراءتها:تحتمل()1

.السياقبهايستقيمزيادة)2(

به"فالمامورالوسائطكثرتواذا"هذا:قولهوبقيالصفحةأكثرعلىالمؤلفضرب)3(

ايضا.عليهللمضروبتابعكلامأنهفالظاهرالكلامانقطعثم
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وهكذا.،أتباعهملىوإ،بعضلىإبعضهمالتابعونوأدى،التابعين

عليهاللهصلىاللهرسولبهجاءمايعرفأنالمتأخروسعفيوصار

بالباطل،الحقفيهاختلطالمنقولأنإلا،قبلهممنبالتلقيوسلمواله

ذلك.تمييزمنللعلماءبديكنفلمبالسقتم،لصحيحو

ذلكالائمةوتلقىالتمييز،طريقلىإوالسنةالكتابأرشدوقد

وسعه.بقدركل،بهوعملوا،فشرحوه

ثلاثة:الاخبارمنبهالمحتجأن:ذلكوملخص

كالمتواتر.،بصحتهالمقطوع:الاول

يكوننوضابطا،عدلاراويهيكونأن:شرائطثلاثجمعما:الثاني

معللا.ولاشاذايكونلاوأنمتصلا،

يحصلبحيث،يعضدهماوجدإذاالدرجةهذهعنقصرما:الثالث

الشرائط.فيهاجتمعتمنبخبرلحاصلكا،قويظنبالمجموع

فيإليهامفتقروالضبطالعدالةفيالرواةاحوالومعرفة28[]ص

فلأنبهالمقطوعفيماو،فواضحوالثالثالثانيفياما،الثلاثةالاضرب

والعدالة،القرائنبمعونةالقطعيفيدماهوالأحاديثفيمنهالموجودمعظم

القرائن.اعظممنوالضبط

حدهما،اوانتفائهما،اووالضبطالعدالةثبوتمعرفةلىإيفتقروكما

ذلك.فيالراويدرجةمعرفةلىإيفتقرفإنه

مماأقوىالتاموالضبطالتامةالعدالةفلأن:الاولالضربفيأما
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يفيدهولا،والضبطالعدالةتاميكانواإذاالثلاثةخبرالقطعيفيدفقددونهما،

أولئك.درجةدونالضابطينالعدولمنالخمسةأوالاربعةخبر

.التعارضعندفيقدمالراجج،فليعرف:الثانيفيماو

،والمتابعاتوالعواضدللشواهديصلحمافليعرف:الثالثفيماو

العدالةأهلمناليسوطانهمثلاثةعلىيصدقفقد،لذلكصلاحيتهرومقد

للحجة.صالحاالخبرلصارمثلهاخرتابعهلوبحيث،والضبط

يحتاجبلذلك،يبلغلممثلهاخرتابعهلوبحيثمتوسطةالثانيودرجة

وهكذا.مثلا،ثلائةأواثنينمتابعةلىإ

:يقالبلشيئا،يغنلممثلهعشرةتابعهلوبحيثبعيدةالثالثودرجة

علىالدجالينبعضوضعهأوبعض،منبعضهمسرقهأوتواطؤواكأنهم

ذلك.نحوأو،فلقنهمهؤلاء

فيإليهايحتاج،والعلةالشذودومعرفة،الاتصالمعرفةوكذلك

بالتأمل.يعلمكما،الثلاثةالاضرب

فيعنهالناستباعدثم،لىالاوالقرونفيأوجهالعلمهذابلغوقد

لىإاحتاجومنبالتقليد،الاتباععنجمهورهملاستغناء؛الوسطىالقرون

المروية،الأحاديثلىإفينظر،مذهبهنصرةهمهانماالمقلدينمنالسنة

يوافقه،ماتقويةفيفيجتهد،يخالفهماومنهامذهبهيوافقمامنهافيرى

الترمهيساعدهمافيهاالمختلفالاصولفيوجدفإذا،يخالفهماوتضعيف

هواهعلىيساعدهأصلايجدلموان،يخالفهماتوهينفيوسعى،ونصره

يكثرولهذا،الاقلعلىمذهبهأهلبينتثبيتهفيوسعىأصلااخترع
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.الاصولفيحتىتناقضهم

القرونفيوجودهاعزالفنهذافيالتحقيقمرتبةأنوالمقصود:

الواحد.بعدالواحدلاإ،الوسطى

بماقنعتفر!ةكللانمنسيا؟نسياالعلمهذافصارالمتاخرةالقرونفاما

مذهبهم.كتبفيعندهمماعلىمخالفيهاقرتومذهبها،كتبفيعندها

كتبهامنكتابمنفكمنفسها،السنةكتبهجرتبل،جملةالعلموضعف

نأإلا،ألبتهفقدماومنها،نسختاناونسخةإلامنهالعالممكاتبفييوجدلا

القرنهذافيثموالهند،اليمنفيبقيةمنهبقيتلجملةافيبالسنةالاعتناء

لحمد.اولله.فشيئاشيئابالسنةالاعتبارلىإيتراجعونالناسبدأ

:فريقانالعصرأهلمنالفنهذافيوالناظرون

تثبيتلىإاحدهميضطروانماأصلا،بالسنةالمعتنينمنليسوافريق

عليه.الكلامفيتعاطى،اوردهحديث

بغلطهم.ولا،بهميعبالاوهؤلاء

طالعإذاأنهيرىمنكثرهمو،لجملةافيبالسنةعنايةلهموفريق

ثم،"النواويتدريبو"شرح،"العراقيألفية!"شرحالمصطلحكتببعض

فقد"الميزانلسان"منونسخة،"التهذيبتهذيب"مننسخةلهحصلت

الفن!بناصيةأخذ

(1)نحاولهبالعقيقخلوهيهاتوأهلهالعقيقهيهاتوهيهات

وفيه:385(.)ص"ديوانه"فيلجريرالبيت(1)



والتعديلالجرحوحكا1ف!رساللأ-2

(1)بوجوهذلكوايضاج

فصل

(2)لمجهولا

98

تواصلهبالعقيقوصليهاتوأبهومنالعقيقأيهاتيهاتفأ

552(./)13،:و"اللسان2258(،)6/":"الصحاجفيالمؤلفوبسياق

أكثر.أوصفحةسقطفلعلهالكلامانقطعهنا(1)

كتبفهلبياضا،الصفحةباقيبقىوشيئاالعنوانهذاتحتالمؤلفيكتبلم)2(

أعلم.فاللههنا؟القلمبهوقفأماخرمكانفيالمبحثبقيةالمؤلف





لثألكةالرسمالةا

والتعديلالجرحفيإيثمكالاق





والتعديلالجرح!لاتشكاإ-2

الرتيرالرتج!إلمحه

39

فب

يدركوهم،ولميروهملمممنكثيرايوتقونوالتعديللجرحائمةنجد

معينابنووثقه،ومئةعشرةبضعسنةتوفيصالج،بنكأبانوذلك

،يدركوهلمكلهموهؤلاء.حاتمبووزرعةوأبوشيبةبنويعقوبوالعجلي

سنة.أربعينبنحوأبانوفاةبعدأي581سنةولدوانما،معينابنوأكبرهم

غيربتوثيقهيصرحولممئةسنةتوفيالجهنياللهعبدبنونعجة

كثير.هذاومثل.512سنةالنسائيومولد،النسائي

يقضيأنهذاعصرنافيحتىالحديثفيالمتبحرعلىينكرفلا

يتتبعبأنوذلكله؛والضبطلحديثافيالصدقبتحريدونهفمنللتابعي

وشواهدثابتةمتابعاتكثرهاولهافيجدويعتبرها،الراويأحاديث

شواهدلهاوجدخاصاشاهداولومتابعةمنهاللقليليجدلموإن،صحيحة

ظنهعلىفيغلب،الجليةللقماساتوموافقةالشرعيةالقواعدبمطابقتهاعامة

له.ضابطلحديثافيصدوقالراويذلكأن

:إشكالاتبقيتلكن

إلالهيقفلمأنهمعيدركهلممنيوثقالائمةبعضنجدأننا:الاول

ضبطه.ولاالراويصدقمنهيظهرلاهذاومثل،لحديثينواالحديثعلى

تابعهقدثقةوجدلماوضبطهالراويصدقالنسائيعندترجحنهوهب

الراويلذلكلعليدريهفمارواهما،كماشيخهعنالحديثينذينكفروى

صدقهالحديثينفيوضبطهصدقهمنيلزمولابها،تفردقدأخرأحاديث
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الراويبذلكفاحتجوا،منهذلكالناسقبلوثقهإذاوهومطلقا،وضبطه

مطلقا.

فيالحافطيعتمدفقدالرجالفييختلفونالحفاظأن:الثانيالاشكال

جرحعلىغيرهاطلعوقد،عندهثقةهومتابعالهوجدأنهعلىالراويتوثيق

نألظنهوثقهانماأنهيشعرولاتوثيقهيعتمدبعدهيجيءومن.المتابعذلك

ثقة.لهالمتابع

تفردولابلالصحابيتفرديستنكرونلاالحفاظأن:الثالثالاشكال

الرواةتكثرلمتابعيعنروىإذاالتابعينعنالراويتفزدولابلالتابعي

قدحديثينالتابعينأتباعلبعضالحفاظأحدوجدفإذاهذاوعلى.عنه

الصحابة،بعضعنعنهمالرواةيكثرلمالذينالتابعينبعضعنرواهما

الشواهدعلىيعتمدأنهفالظاهرخرى=جهةمنالحديثينذينكيجدولم

ذانكيكونفقد،المعنويةالشواهدفهمفيالحافطيخطئوقد.المعنوية

فلامعناهما،وفقعلىالحافطذلكمذهبويكونالقدر،فيالحديثان

توثيقهالناسقبلالراويذلكوثقواذاخطأ.مذهبهيكونوقديستنكرهما،

مطلقا.

علىلهماتأولحافطاولكنمنكر،معنىعلىالحديثينظاهركانوربما

ظاهرهما.علىبهمايحتجبعدهمنفيأتي،الراويفوثقصحيحمعنى

فيالصدقمعرفةمنيلزملاأنه-:أشدهاوهو-الرابعالاشكال

المعدلأنالفقهفيتقرروقد،المطلقةالعدالةمعرفةلهوالضبطالحديث

بزمانقبلهماتبمنللحافطخبرةوأي،يعدلهبمنخبرةذايكونأنلابد

؟!طويل



59والتعديلالجرعفىايفمكالات3-

خبروهالذينالثقاتبعضعنالراويتعديلعندهثبتلعله:قيلفان

.عصرهأهلمن

فياحتمالهفأماالافراد،بعضفيولكنيحتملوقديقعقدهذا:قلت

يوثقونماكثيراالائمةأنعلمالفنهذاسبرمنبلفكلا،الموثقينجميع

.يذكرهأنبالموثقلىالاولكاننقلهناككانولو،نقلبدونعندهممن

لىإيحتاجالنقلفهذا،بذلكنقلالموثقعندكانأنهفهبذلكومع

إرسالهبمنزلةالتوثيقإطلاقهكانالموثقيسمهملمواذا،رواتهمعرفة

وقد."الثقةعنالثقة"حدئني:قولهبمنزلةيكونأنأمرهكبرو،الحديث

:فقالبهصرحفلو،التعديلفكذلكبذلكيثبتلالحديثاإنقالوا:

.(بهذا؟)1العدالةتثبتهلعدلا،كانفلاناأن:ثقةعنثقةعنثقةأخبرني

!!

رسالةاخرفيعنهااجابلكنههنا،عنهايجبولمالاشكالاتهذهالمولفذكر(1)

وقد.فلتراجع62(-95)ص"المجموعهذاضمنالأخبار-نقدفي"الاستبصار

-13)صالمقدمةفيالأسولةهذهبعضعنبهيجابانيمكنوماذلكذكرت

41).





بتلواالوسالها

والتعديلالجرععل!معرفةإدالعاجة





99والتعديلجم!1علرمعرفةإدالعاجة!ا-

دذاريات:]<ليغبدونإلاوآلإلنم!لجنوماخلقت>:لىوتعاتباركقال

به،أمرماامتثالهيوطاعته،طاعتههيلىوتعاسبحانهوعبادته56[،

وعلمهم،ومنذرينمبشرينالنبييناللهبعثفلذلكعنه،نهىماواجتناب

نأأرادلمنفيكون،ونهيهوجلعزاللهأمرللناسليبينوا،والحكمةالكتاب

السعيوذاك،تحصيلهفيفيسعى،معرفتهلىإسبيللاجلهخلقبمايقوم

بينة،عنحيمنفيحياذلك،يردلممنعلىالحجةوتقوم،عبادةبنفسه

بينة.عنهلكمنويهلك

وسلموآلهعليهاللهصلىمحمدنبوةأنوتعالىسبحانهقضىولما

قياملىإمحفوظةتبقىأنقضىالشرائعتمةخاوشريعتهالنبيينخاتم

.[9لحجر:]ا(له-لجفالونالذكروإنانرفاإنانخن>:لىتعاقال،الساعة

حفظمنالمقصودلان؛فبمعناهبلفظهيكنلمإنللسنةمتناولوالذكر

للسنة.ثابتوهذا،ونهيهوجلعزاللهأمربهيعلمماحفظهوإنماالقرآن

فقيض،بعهدهلىوتعاسبحانهوقىفقد؟اللهمنبعهدهأوقىومن

نقلة.وللسنة،حفظةللدين

منها.ليسمابهااختلطقد:قيلفان

فلا،الباطلمنالحقتمييزيمكنلابحيثألبتةبهاتلتيسأنأماقلنا:

والله.

وتلك،فنعموالاجتهاد،النظرعلىالتمييزفيتوقف،يشتبهبحيثماو

وجل.عزاللهسنة
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افيثنسشئطينعدوانبئلكلحلاوكذلك>:وتعالىتبارلباللهقال

ومافذرهغمافعلىرئكشاولوضورأالفولزخرفبعع!إكبعضهميوحىوالجن

ولعقزفوأبالأخرؤوليزضولؤمنونلاالذينأئدةإلتو!ولنصغىيفزوبت

.[131-211:]الانعام<ئقزفوتهمما

جهدوأمنكغينايغدأللهولفاالحنةظوأتدأنأمحسبغ>:لىتعاقال

.[241:عمران]ال(الصخبرينويعلم

قالإلحقأؤكذب!ذبااللهعلىافزيمضنطلمومن>:سبحانهوقال

سبلنالخديخمفينانجهدواوالذين!ل!فرينمثوىجهنمفياليم!07ط

[.العنكبوت]خاتمة(المخسعينلمعاللهل!ن

السنةفيالباصلمنالحقتمييزفيالجهادأنالناسمنكثيريحسب

:فرقوهم،دورهانتهىقد

لىإطريقللناسيبقلمأنهيزعمونالذين،المقلدينغلاة:لىالاو

عليها.القياسأوأئمتهمباقوالإلاالشريعةمعرفة

معرفةلىإطريقلاأنهيزعمولكنه،الدرجةهذهعنيترقىمن:الثانية

الصحيحميزوالذينلحديثاأئمةباقوالإلاضعافهامنالاحاديثصحاح

.غيرهمن

معرفةلىإطريقلاأنهيربدولكنه،الدرجةهذهعنيترقىمن:الثالثة

.الرجالكتبفيمدونهوكما،الحديثأئمةفيهمقالهبماإلاالرواةأحوال

معهاهالبحثمقامهذافليس:لىالأوالفرقةفاما



101والتعديلالجرععد!معرلألاإالعاجلأ4-

كانوا؟أمعصومينالأئمةأولئكأرأيتم:لهمفيقال:الثانيةالفرقةماو

لا.:قالوافإن

الخطأ.منيسلموالمبأنهمتقضيفالعادة:لهمقيل

بالغالب.العبرةقالوا:فإن

لماذا،موجودةفيهغلطوامالمعرفةالطريقكانتإذاأفرأيتم:لهمقيل

تسدونها؟

آخر؟وضعفهأحدهما،فصححه،إمامانفيهختلفمارأيتمأو

فيه.يتوقف:قلتمفإن

لماذا،موجودةمنهماالمصيبمعرفةلىإالسبيلكانتفاذا:لكمقيل

تقطعونها؟

حالهومعرفة،تضعيفولاتصحيحفيهالأئمةعنينقللممارأيتمأو

تتركونها؟لماذا،ممكنة

غايةفإن،الناسعلملقصورإليهذهبنامالىإذهبناإنماقالوا:فان

قبله،ممنمنهمكلسمعقد،ئقاتلحديثاهذارواةأنيعرفأنأحدهم

الشذوذمنيسلمأنالصحيحشرطفإن؛الصحةيقتضيلاوحدهوهذا

الصعوبة.بغايةالعللومعرفة،والعلة

تلكبلوغبأنلاجلهايقطعأنأتلبلغ،الصعوبةتلكأرأيتم:لهمقيل

مستحيل؟الرتبة

نعم.قالوا:فان
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معرفةفإن،الصادقووعده،السابقاللهقضاءخلافهذا:لهمقيل

بحفظه.وجلعزالثهتكفلالذيالدينمنالاحاديثتلكحكم

متعسر.بلوغهاولكنفلا،الاستحالةأماقالوا:وإن

وقدتحصيلها،فيوالاجتهادسبيلها،فيالسعيلىإفهلموا:لهمقيل

96[.:]الععكبوتالاية(000فينانجهدووألذين>:وجلعزاللهقال

؟يجرحولم،يوثقلممنأرأيتم:لهمفيقال؛الثالثةالفرقةوأما

.مجهولقالوا:فان

هؤلاء،منكثيرأحوالمعرفةلىإالطريقأريناكمإنأرأيتم:قلنا

التعب؟منفيهاماعلىأتسلكونها

يدلماحديثهفيأرولمثقةعنهروى:الائمةبعضفيهقالمنرأيتمأو

توثيقا؟هذاأيكون،ضعفهعلى

لا.قالوا:فان

نأعلمفمن("،"ثقةهوهذا:مثلفييقولمنالعلمأهلمنفان:قيل

بتوثيقه؟يعتدهل،مذهبههذا

لا.قالوا:فان

تستندونفكيف،المذهبهذايرىالموثقينمنكثيرافلعل:لهمقيل

مذهبهم؟تعرفواأنبدونتوئيقهملىإ

معانيها؟علىمتفقونالائمةهللتعديل،ولجرحاألفاظرأيتمأو



301والتمديللجرح1علصمعرلأإدالعاجلأ4-

غالبا.:قلتمفإن

بهذايقولالائمةمنمنمعرفةمنلكملابد،اختلافهناكبلقلنا:

منهم.كلعنالصادرةالكلمةقيمةلتعرف،بذاكيقولمنهمومن

بعض؟وجرحه،بعضفوثقه،فيهاختلفمنرأيتمأو

.مقدممفسراكانإنلجرحاقالوا:فإن

فان؟والتعديلالجرحألفاظمنالمفسرهوماحققتمفهل:لهمقيل

منهمكانمنأفرأيتممفسر،غير""ضعيف:قولهمنحوأنرأيكممنالظاهر

منالكلمةهذهتكونألاجرحا،ترونهلمعنىإلاالكلمةهذهيطلقلا

المفسر؟

لتعديل،1ولجرحاأئمةمذاهبعنتبحثواأنلكمينبغيفانه،لجملةوبا

يطلقمنحدوفي""ثقةعليهيطلقمنحدفيواحدكلمذهبلتعرفوا

ذلك.وغير""ضعيفعليه

أحوالتعرففيالحديثأئمةسلكهاالتيالطريقةعنتبحثواوأنبل

فيها.اتباعهمفيوتسعوا،الرواة

الثانية.الفرقةمعتقدمكمامعهمالكلامكان.صعبهذاقالوا:فان

أمرين:لىإلحاجةاأشدالعلمبأهلفان،لجملةوبا

مع]لرد،أوالقبوليقتضيبمافيهاختلففيمالحقاتحقيق:الاول

ومعرفة،ذلكفيوالتعديلالجرحأئمةمنإمامكلرأيمعرفةفيالسعي

"،"ثقةيطلقحالأيفي،والتعديللجرحاألفاظاستعمالهفيإمامكلعادة
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ذلك.غيرلىا""ضعيفيطلقحالأيوفي

فيالسعيثم،الرواةلنقدالائمةسلكهاالتيالطريقمعرفة:الثاني

فيها.اتباعهم



لخأمسةالرسالةا

مسل!بهااستشهدالتنا!احاديص

باللقا،العلصاشترا!أهأالخلا!بعثفي





باللقاءالعلرايفمترا!فيالغلا!بعث!ممسلربهااستش!التياياحاديث5-

الر!صصصالر!إلمحه

701

بحثفياللهرحمهمسلمبهااستشهدالتيالأحاديث

باللقاء)1(العلماشتراطفيالخلاف

)2(."أطيب"كنت:عائشةعنأبيهعنعروةبنهشامحديث-1

)3(.أبيهعنعثمانأخيهعنهشامعنجماعةورواه

"مقدمةفيهشامترجمةوراجع،هشاممنتدليسفهذا:أقول

.(401)صرللحاكم"لحديثاو"معرفة)4("الفتع

(")5(.اعتكفإذالمجت!مالنبي"كان:عائشةعنأبيهعنهشام2-

)6(.عائشةعنعمرةعنعروةعنالزهريعنمالكورواه

روىعندما"لحاجةإلاالبيتيدخللاباب"الاعتكافأبوابفي

33(.31-/1):"مسلم"صحيحمقدمةانظر(1)

3772(.)حبانوابن(،2184)والدارمي(،414)9دا"الكبرىفيالنسالياخرجه2()

حمدوا2(،096)وغيرهموالنسائي(،1)918ومسلم5(،)289البخاريأخرجه)3(

وغيرهم.،(88942)

.(162)رقملاالتنكيل"وانظر.(844)ص(4)

31(.)1/مسلمصحيحمقدمة)5(

والترمذي2(،4)67داودوابو(،2)79مسلماخرجهوعنه.)866("الموطا"في)6(

.(17342)حمدوأ8(،40)



العديثيةلرسانل1مجمولح801

ذكر،وعمرةعروةعنالزهريعنالليثعنهذابمعنىالمتن1()البخاري

الصوابأنعلىاتفقوا":قالثم،عروةعلىاختصرمنمنهمأنلحافط)2(ا

روايةفيعمرةذكرنو،عمرةذكرمنهاختصرواالباقيننو،الليثقول

الاسانيد(".متصلفيالمزيدمنمالك

من)3("البخاريصحيح"منالحيضكتابفيماذلكويؤيد:أقول

رسولترجلكانتأنهاعائشةأخبرتني":قولهمنوفيه،ابيهعنهشامطريق

لهايدنيالمسجد،فيمجاورحينئذلمجماللهورسول،حائضوهيلمجمالله

".حائضوهيفترجلهرأسه

"كان:عائشةعنسلمةأبيعنحسانبيبنوصالحالزهري3-

)4(."صائموهويقبللمجمالنبي

أخبرهالعزيزعبدبنعمرأنسلمةبوأخبرنىكثير:أبيبنيحيىفقال

)5(."أخبرتهعائشةأنخبرهعروةن

بنزولرواهوإنما،الوجهينمنسلمةأبيعندلحديثاأنالظاهر:أقول

اتهاممنريببلاأولىوهذا،لفضلهواظهاراالعزيزعبدبنلعمرتوقيرا

بالتدليس.سلمةأبي

)1(.)9202(

273(./4)"الباري"فتح2()

)3(69(.)2

2(.16)69أحمداخرجه(4)

3(.0)55""الكعرىفيوالعساثي2(،56)13حمدااخرجه)5(



901باللقا"العلصاشترا!فيالغلانبعدفيسلربهااستعهدالتيالأحادي!5-

"أطعمنا:قالجابر،عنديناربنعمروعنوغيرهعيينةابنوروى-4

...")1(.الخيللحومعيهماللهرسول

جابر)2(.عنعليبنمحمدعنعمرو،عنزيد،بنحمادورواه

أشار":وقال")3(المدلسينطبقات"فيحجرابنذكرهعمرو:أقول

".يدلسكانأنهلىإ"الحديث"علومفيالحاكم

علىالكلامفي()4(111)ص"المعرفة"فيالحاكمعبارة:أقول

يسمعلمالحسنأنالحديثصاحبفليعلم،يطولباب"هذا:المدلسين

منيسمعلمقتادةوأن...أنسمنيسمعلمالاعمشنو...هريرةأبيمن

غيرالصحابةعنديناربنعمروحديثعامةوأنأنس،غيرصحابي

".مسموعة

محمدا-"سمعت:وقال،الوهمعلىحمادروايةالترمذيحملوقد

حماد".منأحفطعيينةابن:يقول-البخاري

:قالئم،توبعحماداأن5()5(13)9/""الفتعفيالحافظذكرولكن

حبانوابن(،)4328والنسائي(،)3917والترمذي(،013)9لحميدياأخرجه(1)

اصح،عيينةابن"ورواية:الاخرىالطريقذكرانبعدالترمذيقال(.52)68

زيد".بنحمادمنأحفظعيينةبنسفيان:يقولمحمداوسمعت

482(.0)""الكبرىفيالنسائيأخرجه)2(

98(.88-)ص)3(

سهو.(11)صالاصلفيوقع4()

(.السلفية646-)9/)5(



العديثيلأالرسانلمجمولح011

فتكونجابر،منبالسماععمروتصريحفيهاروايةوجدتإنأنهلحق"و

هيزيدبنحمادفروايةوالاالاسانيد،متصلفيالمزيدمنحمادرواية

".المتصلة

فينبغيهذا،غيرالتدليسعلىيدلماعمروعنيثبتلمإن:أقول

الأئمةبئنوقدعمرو،يلقهملمالذينالصحابةعلىالحاكمكلامحمل

لحاكماعندوهذا1(،)"التهذيب"منعمروترجمةفيكما،منهمكثيرا

به.صرحكماتدليس

بالتدليسعليهيحكمأنالراويعنهذاثبوتمنيلزملا[]أنهلحقوا

علىالحديثهذافيوقعمايحملثم.منهمسمعقدالذينشيوخهفي

علي؛بنمحمدتكريمأرادعمراأنوهو،قبلهالذينفيتقدممانحو

هوسمعهقدماعنهفروى،وفضلهوسلموالهعليهاللهصلىالنبيمنلقرابته

أعلم.والله،شيخهمن

شعبة،ثناجعفر،بنمحمد"ثنا268()2(:)3/احمد"مسندفيرايتثم

اللهرسولعهدعلىنفعله"كنا:قال،اللهعبدبنجابرعندينار،بنعمروعن

لا".:قالجابر؟منسمعتهأنتلعمرو:قلت:قال،العزليعني،!عيم"

فيهمصرحاجابرعنعطاءعنعمروطريقمن")3("الصحيحينفيوالحديث

قديكونحيثنادرا،سمعهفيماهذامثليفعلإنماعمراإن:يقالفقد،بالسماع

عليه.متفقثقةمنسمعهويكون،وجههعلىلحديثباحدث

)1(.)8/28(

)2(.)57914(

.(0441/631)ومسلم،(9025)ريلبخاا3()

حع



111باللقاءالعلراشتراطفيالخلاتبعثفيمعلصبهااستشهدالتيالأحاديث5-

حذيفةعنروىع!يم،النبيرأىوقد،الأنصارييزيدبنالله"عبد-5

.(1)لهما"لقيهعلمناولا،بالسماعيصرحولمحديثا،مسعودأبيوعنحديثا،

بما!مالنبي"أخبرني:قولهنهالنوويفذكرحذيفةحديثأما:أقول

)2(.مسلمخرجهلحديثا."كائنهو

حذيفة،عنإدريس!بيأطريقمنمطولامعناهأولا)3(اخرج:أقول

عنمشهورلحديث1و.متابعةفهو،ذكرهثم،حذيفةعنوائلبيأطريقومن

لحذيفة،يزيدبناللهعبدبلقاءالعلمعدمفيمسلمقولصحفان،حذيفة

غيرمنمشهوروالحديثحد،1وحديثإلاعنهلهيكنلملماأنهلجوابفا

لحديثارووابل،فيهالكلاملىإالعلمأهليحتجلم،حذيفةعنطريقه

.بالانقطاععليهمحكوماكانوان،ذلكمثلفيمقبولفهو،متابعةأنهعلى

نفقة:حديثأنه)4("النووي"شرحففيمسعودبيأعنحديثهماو

أهله.علىالرجل

:للبخاريروايةوفيطرق،من)5(""الصحيحينفيوالحديث:أقول

والسماعاللقاءثبتفقدمسعود...")6(أباسمعأنهيزيدبناللهعبدعن"...

.وتصرفباختصار33(/1):مسلممقدمة(1)

()2(1/92842).

)3((1/9282.)2

(4)(1/137).

وغيرهما.(2001)ومسلم(،004،1535)6البخاري5()

.(004)6برقمالتيهي)6(



112

1(.()104)9/"الفتح"راجع.نفسهلحديثالهذا

لعديثية1الرسانلمجمولح

الجاهلية،أدركممنوهما،الصائغرافعبوو،النهديعثمانبو"6-

قد.هريرةبيأمثللىإنزلاحتىالاخبار،عنهمونقلا،البدريينوصحبا

)2(."لهلقاوهمايعلمولاحديثا،كعببنأبيعنمنهماواحدكلسند

أعلملارجل"كان:قولهإنه)3(:النوويقالعثمانأبيحديث:أقول

)4(.مسلمنجرجه..".منهبيتاالمسجدمنابعداحدا

عنسفيان"ثنا()5(:133)5/أحمد""مسندفيأن:عنهلجوابوا

"ثناأحمد:قالثم،الحديثفذكر."..أبيئعنعثمانأبيعنعاصم

،عثمانأبيعن،الاحولعاصمأنا،المباركبناللهعبدثنا،إسحاقبنعلي

".احتسبتمالكإن"اماع!:اللهرسولقال:قال،كعببنأبيحدثني

)6(.والسماعاللقاءفثبت،الحديثهذامنقطعةوهي

لمجوالنبي"أنفهو:عنهرافعأبيحديثما"و)7(:النوويقال2[]ص

)1(.)9/894(

34(./1)مسلمصحيحمقدمة)2(

.(1/913)":مسلم"شرحفي)3(

()4.)663(

)5(13(21.)2

بخطالتيالنسخةفيالتلفعليهااتىوقلم،الانصارينسخةمن."..قطعة"وهي)6(

المؤلف.

.(1/913):"مسلمشرح")7(



311للقاءباالعدرايف!تراطنج!الخلافبعث!له!مسدربهااستشهدالتيالأحاديث-5

اعتكفالمقبلالعامفيكانفلماعاما،فسافرالاخر،العشرفييعتكفكان

.(1داود)أبورواه"يوماعشرين

علىيدلوذلكالصحبح"،"فياللهرحمهمسلميخرجهلم:أقول

هذهيجعلويوردها،صحيحةأخرىطريقهناكليسلأنه؛فيهلهتوقف

بذلك.أنصفوقد.وسنةحكمفيوالحديثلها،متابعة

واحدكلسخبرة،بناللهعبدمعمربوو،الشيبانيعمروأبو"أسند7-

")2(.خبرينمسعود،أبيعنمنهما

النبيلىإرجل"جاء:حديثأحدهماالشيباني"حديثا)3(:النوويقال

بناقة!النبيلىإرجل"جاءوالاخر:،."..بيابدعإنه:فقال!ش،

وأسند4(،)مسلمأخرجهما"،سبعمائةالقيامةيومبهالك:فقال،مخطومة

ابنرواه"موتمنلمستشار"ا:حديثمسعودبيأعنأيضاعمروأبو

")5(.ماجه

".فاعلهأجرمثلفلهخيرعلىدلمن":الأولومتن:أقول

333(،0)""الكبرىفيوالنسائي(،0177)ماجهابنوأخرجه2(.4)63(1)

.(1/943):لحاكموا(،555)والطيالسي

34(.)1/مسلممقدمة)2(

.(041)1/":مسلم"شرح)3(

لي.التواعلى(2918و)43918()

2236(.0)حمدأواخرجه374(.)6()ه



العديثيةالرسانلمجمولح11!ا

،الاعمالفضائلفيوكلها،الناقةأي""لتأتينفمتنه)1(،نيالثاوأما

وسلم:والهعليهاللهصلىكقوله،معروفةالثابتةالسننمنالاولوشواهد

الىدعا"من:وقولهبها")2(،عملمنواجرأجرها،فلهحسنةسنةسن"من

(")3(.تبعهمنأجورمتلالأجرمنلهكانهدى

التهسبيلفيلهمأقوينفقونالذين>مثل:لىتعاقوله:نيالثاودليل

261[.:]البقرة(حتؤمالةسنب!فيقيسنابلستعأنبتتحبةممثل

ثابتومعناههريرةبيوأعباسوابنجابرحديثمنشواهدوللثالث

فمنتمنه،يامنإلاالحقيقةعلىيستشيرلاالانسانان:العقولفي

ائتمنك.فقداستشارك

ع!م!مالنبي"كان:فأحدهمامعمر،بيأحديثا"وأما)4(:النوويقال

لاصلاةتجزيلا"والاخر:)5(،مسلمأخرجه"الصلاةفيمناكبنايمسح

)6(،وغيرهمالسنناصحاباخرجه"الركوعفيفيهاصلبهالرجليقيم

".صحيححسنحديث"هو:الترمذيوقال

سهوا.لمؤلفعليهاضرب"لثاني"واما(1)

عنطرقمن(00291)حمدو2(،)30ماجهوابن)2675(،الترمذياخرجه2()

البجلي.جرير

عنه.اللهرضيهريرةبياحديثمن2(674)مسلمأخرجه)3(

.(1/041):"مسلمشرح"(4)

(5)(432).

.(201)6والمسائي2(،6)5والترمذي85(،)5داودابواخرجه)6(



511باللقاهالعلصاثتترا!فيالخلا!بعث!مسلربهااستشهدالتيالأحاديث-5

صحيحةأحاديثعدةمسلممعهفأخرجالاوللحديثاأما:أقول

حديثلفظهمنالشواهدتلكوأقرب،المتابعةحكمفيفهو،معناهتودي

المتابعة.معنىفيإذافهوبشير)1(،بنالنعمان

حكمفيلانهذلكولعل،مسلميخرجهفلمالثانيالحديثماو

صحيحا.صريحاشاهدالهيجدولمفيه،مختلف

وآلهعليهاللهصلىقولهوفيهصلاتهالصسيءحديث:شواهدهومن

يقعلملكن")2(،الصحيحين"فيوهو"،فصللمفانكفصلارجع":وسلم

وإنوالسجود،الركوعفيصلبهيقملمبأنهقصرإنماالرجلأنروايتهمافي

")3(."الفتجفيكمالغيرهماروايةفيذلكمعنىوقع

الركوعيتملارجلاحذيفة"رأى:وهببنزيدقولشواهدهومن

اللهفطرالتيالفطرةغيرعلىمتمتولو،صليتما:فقالو]لسجود،

واللهخلاف!،بالرفعلهالحكمفيولكن)4(،البخاريأخرجه!م!م"محمدا

أعلم.

!م!الهالنبيزوجسلمةأمعنعميربنعبيدسند"و:مسلمقال8-

!م!م(")5(.النبيزمنفيولدعميربنوعبيدحديثا،

.()436مسلماخرجه(1)

)793(.ومسلم397(،)757،المخاري2()

)3(/2(0.)22

(4).)938(

34(./1):الصحبحمقدمة)5(



العديثيلأالرسانلمجمولح611

أرضوفيغريب:قلت،سلمةأبوماتلفاقولها"هو:النوويقال

.(1)"مسلماخرجه.عنهيتحدثبكاءلأبكينه،غريبة

البكاء،فيلتسعدهاامرأةجاءتسلمةأبيموتبعدانهحاصله:اقول

منه"اللهأخرجهقدبيتاالشيطانتدخليأنأتريدين":للمرأةيك!النبيفقال

لأبيفضيلةوفيه،كثيرةباحاديثثابتوهو،النياحةعنالنهيفيفهو

ثابت.أيضاوذلك،سلمة

ع!مر-النبيزمنأدركوقد-حازمأبيبنقيسسندو":مسلمقال9-

)2(.اخبار"ثلاثةى!بممالنبيعنالانصاريمسعودبيأعن

فيالقلوبوغلظالقسوةوانههنا،الايمان"ان:حديث"هي:النوويقال

لا":وحديثأحد("،لموتيكسفانلاوالقمرالشمسان":وحديث"القدادين

")3(.ومسلمالبخاريكلهاأخرجها"فلانبنايطولمماالصلاةأدركاكاد

حدثنا":الكسوفكتابفي")4("الصحيحفيالبخاريقال:أقول

قيس،عن،إسماعيلعنحميد،بنإبراهيمحدثنا:قالعباد،بنشهاب

الثاني.الحديثفذكر."..يقولمسعودأباسمعت:قال

2(.131)مسلمفيلحديث1و(.1041/):مسلمشرح(1)

34(./1):الصحيحمقدمة2()

.(1/041):مسلمشرح)3(

.(15)ومسلم(،)4387البخاريعندالأوللحديثا

.(119)ومسلم(،1401)البخاركطعندنيالثالحديثوا

.(4)66ومسلم(،09)البخاريعندالثالثلحديثوا

(4)(1401).



711باللقاءالعلصاشترا!هفيالخلا!بعثفيمسلصبهااستشهدالتيالأحادفي5-

زهير،حدثنا:قاليونسبنأحمد"حدثنا)1(:الامامةأبوابفيوقال

فذكر.".مسعود.أبوأخبرني:قالقيساسمعت:قال،إسماعيلحدثنا:قال

الحمد.ودله،والسماعاللقاءفثبت،الثالثلحديثا

عنحفظوقد-ليلىأبيبنالرحمنعبدسند"و:مسلمقال-01

حديثا")2(.!يولنبياعن،أنسعن-علئاوصحبعمر،

للنبيطعامااصنعني،سليمأمطلحةأبو"أمر:قولهوهو":النوويقال

")3(.مسلمأخرجه.عصيم

استتباعجواز"بابوالاطعمةالاشربةكتابفيعندههو:أقول

طلحةأبيعن،اللهعبدبن"إسحاقطريقمنالحديثمسلمساق")4(غيره

طريقومنأنس!"،حدثنيسعيد،بن"بسرطريقمنثم،انسا"سمعأنه

ثم،متابعةعندهفهي،ليلىبيأابنروايةذكرثمأنسا"،"سمعتعنهأخرى

أنس.عناخرينخمسةطريقمنذكره

بنعمرانعن،خرالشبنربعيئ"وأسند:مسلمقال-311[]ص

وقدحديثا.كلت!والنبيعن،بكرةبيأوعن.حديثين!ي!النبيعن،حصين

)5(."عنهوروى،عليمنربعيسمع

)1(.)207(

34(./1):الصحيحمقدمة)2(

.(141-1/041):مسلمشرح)3(

(4)(040/2241-431).

35(./1):الصحيحمقدمة5()



العديثيلأالرسانلمجمولح811

والدحصينإسلامفيفاحدهماعمرانعنحديثاه"أما:النوويقال

اليومعمل"كتابهفيوالنسائي""مسندهفيحميدبنعبدرواه،عمران

رجلاالرايةلأعطين":الاخرلحديثوا.الصحيحينيهمابإسناد"والليلة

1(.)""سننهفيالنسائيرواه"ورسولهاللهيحب

كلعلىربعيتوبعوقدحكم،فيهماولا،مسلميخرجهمالم:أقول

منهما.

حملالمسلمانإذا"فهو:بكرةأبيعنحديثهما"و:النوويقال

وأشار،مسلماخرجه("جهنمحرفعلىفهما،السلاحاخيهعلىهماأحد

")2(.البخاريإليه

.المتابعاتفيذكراه:أقول

شريحأبيعنمطعمبنجبيربننافع"وأسند:مسلمقال-21

)3(.حديثا"جمي!رالنبيعنالخزاعي

الاخرواليومباللهيؤمنكانمن":حديثفهوحديثه"أما:النوويقال

اخرجهوقدهكذا،الايمانكتابفيمسلمأخرجه"جارهلىإفليحسن

)4(."المقبريسعيدابيبنسعيدروايةمنأيفحاومسلمالبخاري

:)1/141(.مسلمشرح)1(

بسيفيهماالمسلمانالتقىإذاباب،الفتنكتابفيالبخاريوعلقه)2888(،مسلم2()

830(.)7

35(./1):الصحيحمقدمة)3(

.(1/141):مسلمشرح(4)
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اخرجثم،شريحبيابمثلهريرةبياحديث(1)مسلماخرج:أقول

طريقمنشريحأبيعنئبوتهمعشاهدفهو)2(،شريحأبيعننافعحديث

شريح.بيمنسماعاالمقبريسعيد

سعيدأبيعن،عياشأبيبنالنعمانسند"و:مسلمقال-13

لاش)3(."أحاديثثلاثة!يمالنبيعنعنهاللهرضيالخدري

في"ان:نيوالثا"،...اللهسبيلفييوماصام"من:"الاول:النوويقال

أهلأدنى"ان:لثالثو،ومسلمالبخاريمعاأخرجهما،"...شجرةالجنة

4(.)"مسلمأخرجه"...الجنة

عياشأبيبن"النعمان77(:4/2/)"التاريخ"فيالبخاريقال:أقول

في)5(""الصحيحفيوقال،."..الخدريسعيدأباسمع،الأنصاريالزرقي

أنبأنا:إبراهيمبنإسحاق"وقالوالنار:لجنةاصفةبابفي،الرقاقكتاب

قالسعد...بنسهلعن،حازمأبيعن،وهيبحدثنا،سلمةبنالمغيرة

سعيد..."أبو)6(أخبرنيفقال،عياشابيبنالنعمانبهفحدثت:حازمابو

)1(.)47(

)2(.)48(

35(.)1/:مسلممقدمة)3(

142(.-141)1/:مسلمشرح)4(

.(11)53ومسلم284(،0)البخاري:الاوللحديث

)2828(.ومسلم6(،5)53البخاري:نيالثالحديثا

.()188مسلم:المالثالحديث

)5(.)6553(

"حدثعي".:نسخةفي)6(
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بهذا1()لجنةاكتاباوائلفينفسهمسلمرواهبل،الثانيالحديثفذكر

الزرقي،عياشأبيبنالنعمانبهفحدثتحازمابو:"قال:وفيه،نفسهالسند

".الخدريسعيدأبوحدثني:فقال

عنالداريتميمعنالليثييزيدبنعطاءوأسند":مسلمقال-41

2(.حديثا")!شروالنبي

)3(.""النصيحةالدين":حديث"هو:النوويقال

لجنةايدخللاانهبيان:باب،الايمانكتابفي)4(مسلمأخرجه:أقول

لا":هريرةبيأحديثمنها:،معناهتؤديأحاديثمعهوذكر،المؤمنونإلا

إقامعلىع!يماللهرسولبايعت":جريروحديثتحابوا")5(،حتىتؤمنوا

)6(."مسلملكلوالنصجالزكاةوايتاء،الصلاة

ثابتومعناه)7(،وغيرهثوبانحديثمن"النصيحة"الدينرويوقد

وقوله[،01:]الحجرات<إخوهالمؤمنون>إنحا:لىتعاكقوله،كثيرةبنصوص

)1(-2827(.)2828

34(.)1/:مسلممقدمة)2(

142(.)1/:مسلمشرح)3(

)4(.)55(

)5(.)54(

ابنحديثمنوروي(.1841)""الاوسطفيالطبرانياخرجهثوبانحديثمن)7(

حمدوأ(14)99النسائيعندهريرةبياحديثومن3281(،)حمداعندعباس

(4.)597
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")1(،يسلمهولايظلمهلا،المسلماخوالمسلم":وسلموالهعليهاللهصلى

ذلك.غيرإلىمنا")2(فليسغشنامن":وقوله

عن،خديجبنرافجعنيساربنسليمانوأس!ند":مسلمقال-15

)3(."يئحط!شعالنبي

")4(.مسلمأخرجهالمحاقلةحديثهو":النوويقال

،متابعاتعدةلهوأخرج)5(،بالطعامالارضكراءبابفي:أقول

وشواهد.

عنالحميريالرحمنعبدبنحميدسند"و:مسلمقال16-4[]ص

")6(.أحاديثمج!ت!رالنبيعنهريرةبيأ

اللهشهررمضانبعدالصيامأفصل":الاحاديثهذهمن":النوويقال

ذكرثم."مسلمأخرجه"الليلصلاةالفريضةبعدالصلاةوافصل،لمحرما

قال،غيرهالصحبحفيهريرةأبيعنللحميريليسأنه:لحميدياعن

روياوقد،الزهريعوفبنالرحمنعبدبنبحميداشنبه"وربما:النووي

أيضاهريرةبيأعنللحميريوليس...كثيرةأحاديث"الصحيحين"فيله

عنهما.اللهرضيعمرابنحديثمن2(058)ومسلم2(،244)البخارياخرجه(1)

عنه.اللهرضيهريرةبياحديثمن(101)مسلمأخرجه2()

35(./1):الصحيحمقدمة)3(

.(1/241):مسلمشرح(4)

()547(51).

35(.1/):مسلمصحيحمقدمة)6(
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.(1)"لحديثاهذاغيروالنسائيوالترمذيداودأبيسننفي

غيرطولهعلىأحمد""مسندمنهريرةأبيحديثفيلهأرولم:أقول

فيه.ماعلىلحديثاهذا

جاءما:)بابفيوالترمذي(،المحرمصومفضل:)بابفيمسلمقال

"حدثنا()2(:الليلصلاةفضل:)بابفيوالنسائي(،المحرمصومفي

عوانة،أبوثناسعيد(،ابن:والنسائيمسلم)زادقتيبةأخبرنا(:النسائي)وقال

مسلمقالكذا)الحميري،الرحمنعبدبنحميدعنبشر،أبيعن

".هريرةبيأعن(عوفابنهو:فقالالنسائيما،والترمذي

بنوقتيبةمسدد"حدثنا(:المحرمصومفي:)بابداود)3(:أبووقال

أبيعنالرحمنعبدبنحميدعنبشرابيعنعوانةبوثناقالا:سعيد،

."هريرة

عن،عوانةابوثنا،عفان"ثنا34()4(:4)3/"المسند"فياحمدوقال

".هريرةبيعن،الرحمنعبدبنحميدعن،بشرابي

عن،شعبةعن،اللهعبدعننصر،بنسويدعن)5(النسائيخرجهو

قال:يقولالرحمنعبدبنحميدسمعنه،وحشيةابيبنجعفربشرابي

:)1/143(.مسلمشرح)1(

.(3602/):ئيلنساوا،(3711/):يلترمذوا،(2/128):مسلم(2)

(3)(2/892).

(4)(4358).

(5)(4161).
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".شعبةأرسله":النسائيقال،.".لمجم!م.اللهرسول

عوانة،بيأعن،الطيالسيالوليدبيأعن(:1()2535/)أحمدورواه

.هريرةأبيعنالرحمنعبدبنحميدعن،الملكعبدعن

عوانة،أبوثنامسدد،"طريقمن192()4/"السنن"فيالبيهقيورواه

بنحميدعنالمنتشر،بنمحمدعنعمير،بنالملكعبدعن

".هريرةأبيعن،الحميريالرحمنعبد

عنعمير،بنالملكعبدعنجرير،طريقمنأيضا)2(مسلمرواهوقد

طريقومن،هريرةأبيعن،الرحمنعبدبنحميدعنالمنتشر،بنمحمد

عنالصيامذكرفيالاسنادبهذا":مسلمقالعمير،بنالملكعبدعنزائدة

".بمثلهك!بهالنبي

عنعمير،بنالملكعبدعنزائدة"طريقمن)3(ماجهابنأخرجهوقد

هريرةأبيعن،الحميريالرحمنعبدبنحميدعنالمنتشر،بنمحمد

؟رمضانشهربعدأفضلالصيامأي:فقال!ك!مرو،النبيلىإرجلجاء:قال

".لمحرماتدعونهالذياللهشهر:قال

ساقهئم"الرقيعمروبناللهعبيدإسنادهفيوخالفهم":البيهقيقال

عنعمير،بنالملكعبدعن،اللهعبيدعن،نافعبنالربيعطريقمن

.فذكره،يقولع!ي!النبيكان:قال،البجليسفيانبنجندب

)1(.)15901(

)2(.)1163/302(

)3(.)1742(
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أرسلهإنما-أعلاموالله-شعبةيكونأنويمكن،ثقاتورجاله:أقول

.الاختلافلهذا

الرحمنعبدبنداحميد343(:2/)1/"التاريخ"فيالبخاريوقال

."..عبايت!.وابنهريرةأبيعنالبصريالحميري

:وجوهمننظرلحديثاوفي:أقول

لابيلقاء"الحميريحميدد"يعلاملاانهمنمسلمذكرهما:الاول

.هريرة

.الاختلافمنسمعتما:الثاني

هريرةلابيمامع،جندبعنولا،هريرةأبيعنيتابعلاانه:لثالثو

المكثرين.الحفاظالاصحابمن

51روماإلا-أعلامفيما-شاهدلهلعسالصوملىإبالنسبةأنه:الرابع

عنسعدبنالنعمانعن،إسحاقبنالرحمنعبدطريقمن)1(الترمذي

)2(."غريب"حسن:الترمذيوقال،علي

ويحيى:أحمد:قالالواسطيئ،شيبةابنهو:إسحاقبنالرحمنوعبد

،بذاكليس":مرةوقال"،لحديثامنكر":وغيرهأحمدوقال،بشيء""ليس

غيرهموضعفه،مناكير"أحاديثسعدبنالنعمانعنيحدثالذيوهو

أيضا.

)1(.)2527(

فقط.""غريبنسخةوفي2()
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أبوقالفيما،إسحاقبنالرحمنعبدعنهتفردسعدبنوالنعمان

نسخبعضفيثبتكما77(،3/)4/البخاريقالوكذا)1(،حاتم

يحتجفلاضعيفعنهوالراوي")2(:"التهذيب"فيحجرابنقال."التاريخ"

".بخبره

ثقة،عنروىمن:عندهوالثقة)3("الثقات"فيحبانابنوذكره:أقول

لانهنا؛مفقودتساهلهمعالشرطوهذامنكرا.يروولم،ثقةعنهوروى

مر.كماالمناكير،عنهوروى،ثقةغيرعنهالراوي

نهإلاكاملاشهرايصوميكنلمأنهءلمجم!هالنبيعنالثابتأن:الخامس

أعلمهوالله،شعبانفيالصياميكثركان

!رس

.(644)8/:"والتعديللجرح"ا(1)

()2(01/534).

)3(/5(472).
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لسألسةالرسألها

للهدلس!المعمملهالمهنه!رساله

لا؟أوالسما!ماهأهيماظاهرة





لا؟و1السمالحفيهيظاهرة1للتدليسالمعتمللأالصيغفارساللأ-6

الس-جىالر!إلمحه

912

"فلانقال"أو"فلان"عن:المحدثقولفي-اللهرحمكم-قولكمما

فيهيأظاهرة،للتدليسالمحتملةالصيغمنونحوها"فلانذكر"أو

لا؟أمالسماع

خلافمريدابهاالمتكلميكونأنذلكمنفيلزمنعم،:قلتمفإن

فيتقررلماظاهرها؛عنتصرفهاقرينةينصبلمإذاكاذباظاهرها،

وليسكذبا.كونهعنالكلامتخرجلاقرينةبدونالتوريةنيةأن1(:)موضعه

لانيشبهها؛ولافيهاالتوريةمعالكذبفيرخصالتيالمواضعمنهذا

لأن؛كذلكليسهناوما،مفسدةعليهتترتبولامضرةلدفعفيهاالكذب

ويحرمالحرامبهفيحلصحيحا،لحديثاالسامعظنوهيقائمةالمفسدة

جرحاهالتدليسيكونأنلزمهذاثبتواذا،لحلالا

ظاهرةغيرالصيغهذهصارتبالتدليساشتهرإذاالمدلسإن:قلتمفان

محتملامعهايكونالكلاملأن،كاقيةقرينةوهذه،إليهبالنسبةالسماعفي

حتما.الكذبعنفيخرج

التدليسمنهوقعنبعدإلاالقرينةهذهحصلتماولكننعم:قيل

فيكافوهذا،عادتهبمعرفةالقرينةتحصلأنقبلمرارادلسفقدمرارا،

.لجرحا

الفقه.اصولرسائلمجموعضمنللمولف"الكذب"احكامرسالةانظر(1)
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يعرفلممنمنهيسمعأنيقعماكثيرا،عادتهعرفتأنبعدأنهعلى

ألفمائةالمحدثخلقةيحضركانوربما2[]صونحوهمالغرباءمنعادته

أكثر.أو

قدمنهمالرجلوجدناالرجالكتبمنالمدلسينتراجمراجعناوإذا

قاضوذلك،اثنانأوحدويذكرهوإنما،التدليسيذكرونولاجماعةيوثقه

الكافية.الشهرةبالتدليسمشهورايكنلمبأنه

الوليدبنكبقيةمطلقاالضعفاءعنيدلسمنبينفرقكبيريظهرولا

عليه،متفقثقةعنإلايدلسلاومن،عندهثقةعنإلايدلسلاومن

عيينة.بنكسفيان

باقيةفالمفسدة،غيرهعندمجروحايكونقدعندهالثقةفلأنلثانيأما

.الاولمناخفكانتوان

ذلكأثرويظهر،والاتقانلحفظافييتفاوتونالثقاتفلأنالثالثماو

منبالسماعحديثاعيينةلابنمكافئرجلروىفإذا،التعارضعند

عنالزهريعنيعارضهحديثاعيينةابنوروىعمر،ابنعنديناربنعمرو

.هريرةأبيعنالمسيبابن

حديثالزهريمنالحديثسمععيينةابنأنيطنمنرجحفربما

عنمعمرعنالرزاقعبدمنلحديثاسمعإنماعيينةابنويكون،الزهري

دينار.بنعمروحديثلرجحبهذاالمرجحعلمولو.دلسهولكنه،الزهري

كمامضرةبهتدفعولمباقالكذبأصلولكنقليلهذامثلإن،نعم



131؟لااوالسمالحفاهياظاهرةللتدليسالمعتمللأالصيغ!ارساللأ-6

دفعفيهليسالعلووايهام،فيهرخصمماونحوهالزوجةعلىالكذبفي

"وذلك:قولهفيالخطيبصدقوقد.مصلحة]3[جلبولابلمضرة

وترك،العلمطلبفيالتواضعمن؛الديانةومقتضىالعدالةموجبخلاف

)1(."أخذهعمنالعلمبأخذالإخبارفيالحمية

:يقولثم،يسكتثم"حدثنا":يقولكانفيمنالامرويشتدهذا،

منه.يسمعهولمفلانقاليريد:...""فلان

أراد:إنمانيالثامنيسمعهولم"وفلانفلانحدثنا":يقولكانومن

.نحوهأوفلانوقال

"حدثنا:فيقولمسلمبنكالوليدالتسويةتدليسيدلسكانومن

عنمرةبنإبراهيمعنرواهإنماالاوزاعيأنمع"الزهريعنالاوزاعي

نفسه.الوليدضعفهقدمرةبنوإبراهيم،الزهري

الاشكالينحلفانه،السماعفيظاهرةالصيغةليست:قلتموإن

صدرتإذابأنهاصرحواأنهموهو،منهأشدإشكاليوردلكن،المتقدم

ثبتتبمنللظنتحسينا،السماععلىتحملبالتدليسيوصفلمممن

عدالته.

يكونفلاوعليه،السماعفيظاهرهبليستأنهاالفرض:لهمفيقال

الظنإساءةاحتمالهمنيلزمحتىمكروهاولاقبيحاالسماععدممعإطلاقها

ثبتمنحقفيإلاالسماععلىلحملهاحجةيبقلمهذاثبتوإذا.بالراوي

358(.)ص"الكفاية"(1)
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بالتدليس،4[]صيوصفلممنماو.كشعبةسمعإذاإلايطلقهايكنلمنه

أئبتسواء،السماععلىلحملهاوجهفلا-الرواةغالبوهم-بعدمهولا

يثبت.لمأماللقاء

:لجوابا

ولكن،السماعفيظاهرةليستالصيغةأنوهو،الثانيالشقنختارأننا

السماعتحتملصيغةأحدهميذكرلابان،الاحتياطالسلفكثرعادةكانت

لمفمن،التوسعمسلكالمدلسونوسلك.سمعوقدإلاخلافهوتحتمل

غيرفهودلس!ومن،أثملمابهأخللوماملتزممحتاطفهويدلسيكن

محتملةنفسهافيالصيغةلانالكدب؛عليهيصدقلاولكنمحتاط

السواء.علىالامرين

منهعثروافمن،أحوالهمعنوفتشواالرواةتتبعواالحديثأئمةإنثم

بهاأخليجدوهلمومن،مدلسبأنهالناسأخبرواالاحتياطذلكتركعلى

سلمالتقريروبهذا.عليهوالثناءوتوثيقهتعديلهعلىاقتصرواأصلا

والسماعلهالمحدثينمخالطةكثرتمنأنوثبت،الكذبمنالمدلسون

إلاالمتقدمةالصيغيطلقيكنلمممنفهو=بالتدليسيصفوهولم،منه

عنه.حكىمنيدركلمبأنهكالعلمواضحةقريانةهناكتكنلمما،للسماع

بامتحانه.الحديثأئمةيعنولمأحاديثبضعةإلايرولممنفيبقى

احتاطقدأنهبالمعدلفالظنالحديثأئمةبعضعدلهقدكانإنهذاومثل

كانكمايحتاطأنهالشيخبذلكوالظن،يدلسلاالشيخذلكأنعرفحتى

لكفى.الغالبعلىلحملاإلايكنلمولو،يحتاطونالرواةأكثر
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[)2(فيالمتكررة"عن"أن]وهي)1(عنهامغفولفائدةوههنا5[]ص

يوسفبناللهعبدحدثنا":قولهوهو")3(البخاريصحيح"فيحديثثاني

علماءجرى"عائشةعنأبيهعنعروةبنهشامعنمالكأخبرنا:قال

والثانية،مالكلفظمنالأولى""عنكلمةأنعلىذلكنحوفيالمصطلج

عنعنإذاالمدلسإن:يقولونولذلكهعروةلفظمنوالثالثة،هشاملفظمن

")4(المغيثفتح"منالتدليسفصلفيتجدهمماذلكوغير.حجةيكنلم

.وغيره

بقوله:متعلقةيوسفبناللهعبدقولمنالأولىوانماسهوعنديوهو

قولمنأيضا)5(تكونانأنفيحتمل،محتملتانوالثالثةوالثانية،"اخبرنا"

أخبرهأنههشامعنمالك"أخبرناهكذا:التقديرويكون،يوسفبناللهعبد

(.عائشة)عنأخبرهأنه(أبيه)عن

أبيه()عنهشامأخبرنا:قالهشامعن"...هكذا:يكونانويحتمل

(.عائشة)عنبيأأخبرني:قال

عليه.وقس.".."هشام:وقالابتدأمالكيكونأنويحتمل

.(441-1421/)!:"التنكيلفيالمبحثهذاالمولفذكر(1)

ذهللكنهللعبارةجديدةصياغةفياملاربما،القوسينبينماعلىالمولفضرب)2(

.السياقأجلمنفابقيتهاكتابتهاعن

)2(.رقم)3(

بعدها(.فما1/562):"الراويتدريب"نظر1وبعدها(.فما1/802)(4)

تكونا"."أن:والوجهكذا،)5(



العديثيلأالرسانلمجمكم431

".فلان"عن:الحديثابتداءفييقولالمدلسينمنأحديكنولم

منالتدليسفصلفيأمثلتهتجدكما،بالاسميبتدئونماكثيراكانواولكن

أجدولم،أخرىأمثلةعلىاطلعتوقد،بكثرتهواعترف1(،")المغيث"فتح

".فلان"عن:بقولهابتدأغيرهمأوالمدلسينمنأحداأنواحدامثالا

نأ:قدمتهماعلىيساعدحققتهماولكنحكمايغيرلاالسهووهذا

مثلاعيينةابنقولأنوذلك،السماعفي6[]صظاهرةغيرالصيغة

.2(")...الزهري"

!!!

)1(.)1/802-922(

بياضا.6صباقيالمؤلفوترك،الرسالةهذهمنوجدماانتهىهعا)2(
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:(1)ئدةفا

135

سواء،قصةسياقالمراديكونبل،الروايةبهايقصدولا)عن(تردقد

قصة"عنتقديرهمحذوفسدءهنالبويكون2(،يدركها[)لم]أوأدركها

بيأثنا(":تاريخه"فيخيثمةبيأابنرواهماأبينها:من،كثيرةأمثلةوله"فلان

يعني-الاحوصأبيعن-السبيعيهو-إسحاقأبوثناعياشبنبكرأبوثنا

.فقتلوهخوارجعليهخرجانه-مالكبنعوف

أخبرهأنه"الاحوصبياعن"بقولهإسحاقأبويردلمفهذا:شيخناقال

بعدبهحدثهيكونانيستحيللانه،منهوسمعلقيهقدكانوان[1]صهبه

وقد."الاحوصبيأقصةعن"تقديرهمضافحذفعلىالمرادوانما،قتله

بنبكرأبيعنادمبنيحيىطريقمن(")3(:"الكنىفيالنسائيذلكروى

فقاتلهمالخوارجلىإالاحوصأبوخرج:يقولإسحاقأباسمعتعياش

.فقتلوه

")4("التمهيلمفيالبرعبدابننقلهفيما-هارونبنموسىقالولذا

يريدونولا"فلان"عن:يقولواأنعندهمجائزاالاولىالمشيخةكان-:عنه

اهـ."فلانقصة"عنمعناهوانما،الروايةبذلك

491(.)1/":المغيث"فتجمن)1(

.(1/491):"المغيث"فتجمنالاستدراك2()

السنن"فيوهو(.916)8/":"التهذيبفيلحافظ""الكنىلىإايضاعزاه)3(

.(7158):لالكبرىا

(4)(32/343).
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منهيسمعهلممالقيهعمنالراويرواية)التدليس(إن)1(:الصلاحابن

اهـ.وسمعهلقيهقدانهموهمايلقهولمعاصرهعمنأو،منهسمعهانهموهما

(.الخفيالارسال:نيالثافسموالجمهورا)وفرق

:قالله)2("والايهامالوهم"بيانفيالقطانبنالحسنأبوالحافطقال

"...منهيسمعلمعمنروايتهالارسالأنهو:الارسالوبينبينه"والفرق

هذاارتضائهفيشيخهوخالف،النوعينبينالفرقلتضمنهشيخناوارتضاه

بينالمشهورإنهالتقييد")4(:"فيقولهوفي،الصلاحابنحدّ)3(شرحهمن

.القطانابنقالهمايؤيد""كفايتهفيالخطيبكلامإن:وقال.لحديثااهل

ممنالراوييسمعهلمالذيالحديثتدليسهوفيها:وعبارته:قلت

)5(.لذلكالبيانعنويعدل،منهسمعهأنهوجهعلىإياهبروايتهعنهدلسه

ذلكوكشفعنهدلسهالذيالشيخمنيسمعهلمانهبينولو":قال

ليسللحديثالارساللانفيه؛مدلسغيرللحديثمرسلابيانهلصار

لملمنملاقياوالا()6(،منهيسمعلمممنسامعاكونهالمرسلمنبإيهام

2(.290-1/80)":المغيث"فتحمنوالنقل73(.)ص(1)

)2(/5(394).

75(.73-)صانظر)3(

()4(1/524).

"."بذلك:وفيه358()ص)5(

.لحرفالهذامنهتصحيحا؛مثبتهومارهابجوالمؤلفووضع"ما"،:الاصلفي)6(

إضافة.بلامستقيموالعصبدونها،2(1/90):"المغيث"فتحوفي
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لامساك،محالةلاللارسالمتضمنذكرناهالذيالتدليسنإلا؛يلقه

الواسطة.ذكرعنالمدلس

وهو،فقطيسمعهلمممنالسماعبايهامهالمرسلحاليفارقوانما

والارسال[18]ص،للارسالمتضمناالتدليسكونفوجب،لامرهالموهن

ولهذامنه،يسمعلمممنالسماعإيهاميقتضيلالانه،التدليسيتضمنلا

".دلسمنوذمواالسقطلظهور:يعني،أرسلمنالعلماءيذملم

عند"التدليس)1(:التمهيد""فيالبرعبد)ابن(قولمنهوأصرح

يسمعهلمبماعنهوحدثمنهوسمعلقيهعمنيرويأنهو:اتفاقاجماعتهم

الاغلبأنعلى.ترضىلاأوحالهترضىممنعنهغيرهمنسمعهوانمامنه،

استصغره".لانهيكونوقد،لذكرهمرضيةحالهكانتلوأنهذلكفي

المسيب،بنسعيدعنكمالكيلقهلمعمنالرجلحديثوأما:قال

فيه:فاختلفوا،النخعيإبراهيمعنوالثوري

...تدليسإنه:فرقةفقالت

...إرسالهوإنما:لحديثاأهلمنطائفة:وقالت

حديثاولاقديماالعلماءمناحداأعلمفماتدليسا؛هذاكانوان:قال

انتهى....والقطانشعبةإلامنه،سلم

والارسالالتدليسبينالفرقلىإأيضايشيراعتمدهلمابالنظروكلامه

)1(.)1/15(
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الثوريإدراكوعدم،لجملةاقيلسعيدمالكلادراك،لجليواالخفي

أصلا...للنخعي

ذلكيكونولا:فقالالثقةغيرفيبذمهفيه)1(اخرمكانفيصرح

أهلجماعةعندمذمومتدليسفهوثقةغيرعندلسفان،ثقةعنإلاعندهم

التدليسحدجاوزفقد،منهيسمعلمعفنحدبإنوكذلك،لحديثا

ولاويذمونهينكرونهمالىإالعلماءمنرخصمنفيهرخصالذي

يحمدونه.

قولهمعوهوعنه)2(،الخطيبحكاهكماشيبةبنيعقوبلذلكوسبقه

نأيقتضيشنع()3(.)وأقبحيلقهلمفيمنوقعإذاإنهاخر:موضعفي

عثن)5()هنا()4(فكانهأخفبانهمشعرفهوالاولبخلافأشد،الارسال

لعدملجلياعينوهناكمعا،والسماعاللقيإيهاممنفيهلماالخفي

0)6(...فيهالالتباس

)1(.)1/28(

.(263ص)لايةلكفاا"في(2)

الكلمة.لهذهتصحيحا؛مثمتهومابجوارهاالمؤلفووضع"،سمع"و:الاصلفي)3(

سمج"."و":المغيث"فتحفيوالذي

.لحرفالهذاتصحيحا؛مثبتهومابجوارهاالمؤلفووضع"هذا"،:الاصلفي(4)

.الصوابعلى"المغيث"فتحوفي

الموضعين.في""ععى:""الفتحفي(5)

211(.)1/":المغيث"فتح)6(
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قلت:قالالحكمحدثني:قالشعبةعنيحيىأحمد")1(:"مسند

إلاوترلا:قال؟تفوتنيأنمخافةالصلاةلىإأخرجثمبثلاثاوتر:لمقسم

لي:فقالاومجاهدلجزارابنليحيىذلكفذكرت:قال.سبعأوبخمس

!م[.النبي]عنوميمونةعائشةعن،الثقةعن:فقال.لهفقلت؟عمنسله

)1(.)25616(





لسأبتالرسالةا

حاوراببملإبق"العلل"كتابفيفواند
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العللدبابفيفوائد

]13[*1(.الدعاء.فيبالضعيفالعمل

رواهثمكذا،وتارةكذا،تارة:وجهينعلىلحديثاالرجلروىإذا

]25،946[.معا.صحتهماعلىذلكدلمغافجمعهما

55،73،501،801،117،013،158،166،691،791،]48،53.منكر.

،267،416،417،437،945،467،047،472،478.]048،694

]06[.؟يقدحعيينةابنتدليس

حديثفيقاله".عروبةأبيابنمصنفاتفيلكانصحيحاكان"لو

]06[..عروبةبيأابنعن،عيينةابنرواه،استنكره

]65[..الخفينعلىالمسجفيحديثٍأصح

86،702،226،237،245،265،931،]63،.حديثفيحديثدخل

.]305

علىيدلوهذاأحدا،بينهميدخللمعائشةمنسمععروةأن"لو

]74[."لحديثاوهن

لالعليأدريما:فيقول.قريبالماء:لهفيمالفيمسجفيبوليخرج"

]49[..حديثالبابهذافييصحلا"أبلغ

المولفوضعمنوهو،الفائدةمعهالذيلحديثارقمهوسيأتيوماهناالرقم(1)

الله.رحمه
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1[.0]0؟أسلمبنزيد:لهيقالالعميزيد

]701[.لحديثشعبةاختصار

الكنيفعلىحالكلعلىاللهيذكرأنارىالذي:حاتمأبيقول

.[21]4وغيره

]126[..يحيىأمتكنىرفاعةبنعبيدبنتحميدة

]128[..صحيححديثالعمر"فييزيدالوضوء"إسباغفيليس

المستمع.يميزهلاكلامهفيالحديثيصلقدطهمانبنإبراهيم

.]017[

26[.ه24،ه226،237،]702،.حديثفيالخطاسبب

عنبهيحدثلمهريرةأبيعن،أبيهعن،عجلانابنعندكان"فلو

]223[.."هريرةأبيعن،مليحعنعمرو،بنمحمد

]228[..وتفاضلهمقتادةأصحاببعض

]236[..حديثفيالخطأسبب

]237[..حديثفيالخطأسبب

]923[..ثقةوكان،الحديثهذايضبطلم

]923[.الإنكار.وجوهمن

]024[..هلالأبيبنسعيدعن،الليثبروايةيتعلق2[]ص

24[.]1(؟1)صحيحينوكلاهمارجلا،نقصوذاكرجلا،زادهذا

24[.]ه.الجمعفيقتيبةحديث

."نصحيحا":لوجهوا،كذا(1)
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يشاركهلموسلمله1وعليهاللهصلىاللهرسولعنالاحكاممنحكم

]248[.أحد؟فيه

]253[..نافععنيرولمسليمانأبيبنالملكعبد

2561[..عيالشبنالحسن

]258[..الثوري

كانواماوسلموالهعليهاللهصلىالنبيأصحابمنسمعوهأنهملولا

27[..].يقولونه

هوهناسويدبنعلي.نفيععنسويد،بنعليعن،الحماني

]286[.سويد.بنهلالبنمعلى

هوزكريا.الشعبيعنزكريا،عن،الوضاحأبيبنمسلمبنمحمد

5192[..زائدةأبيابنهولتسالحبطيحكيمابن

بيأعن-،شنوءةأزدمن-سعيدبيأعن،قتادةعنالعطار،أبان

.بثلاثخليلينيأوصا:هريرة

.هريرةبيأعن،الحسنعن،قتادةعن،عروبةبيأبنسعيدورواه

]792[..أحفظهمسعيد:حاتمبووزرعةأبوقال

لحسن"اعروبةأبيابنفحسبهسعيد"أبوثنا":قتادةلعلولكن]نعم،

.(1سعيد"[)أبو"كنيتهلأن؛"البصري

بينبعدهالشيختعليقاتوضعناوقد.معكوفينبينالتعقيبهذاالشيخكتب(1)

.معكوفات
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عنسعيد،بنسعدمنسمعقدوهوعمر،ابنعطاءمنسمع"فكيف

]903[..عمرو..."بنقيسعن،إبراهيمبنمحمد

ابنعنعندهليسأنهتدلنازلاللحديثعطاءروايةأنيعني]كأنه

[.بهلاجتزأوالاعمر،

]033[..اثناناتفقلانه؛أشبهالمتصل

عليهاللهصلىالنبيعنالحديثهذامثليجيءلاأصح،موقوف!

]334[..وسلمواله

يداريلا"كانقال)1(:الذيوسلموالهعليهاللهصلىالنبيشريك

35[.]0هو؟من"يماريولا

]357،.عنهالمباركابنروايةوتصحيح،حديثفييونساضطراب

.]358

كتبتبه،باسلاالصلتبنومحمدله،أصللاكذب،حديث"هذا

]374[..عنه"

والهعليهاللهصلىالنبيعن،المغيرةعنقيس،عندكان"لو3[]ص

]376[.."موقوفعمر،عنيحدثأنلىإيفتقرانيحتجلموسلم

هذا".فيهفليس،إسحاقكتابفينظرت"أنا:معينابنقول

بعض،فينظرإنماكله،كتبهفينظر"كيف:بقولهحاتمأبيورد

]378[..اخر"موضعفيكانوربما

ع!د!.لنبيعنالشريكقولوالمقصود.قلمسبق"كان"الأصلفي()1
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]193[..للتفردالنكارة

إنه:حاتمأبووقال،بهالعملراهويهبنإسحاقالستحبحديث

.[014]."موضوع"باطل

.[4]91.مدرج

هوإنماخطأ،"هذا:حاتمأبوقال(الفزاريإسحاق)أبوسندفيوقع

42[.].".يحيىأبيبنإبراهيمعنديوهو،الحجازيإسحاقأبو

سألتنافععن،الخثعميمسلمبنثعلبةعنعيالش،بنإسماعيل

عائشة.

]423[.عمر.ابنمولىهونافع

]424[.إسناد.فيإسنادينجعل

.[46]ه.محفوظةغير"فانصتوقرأواذا"زيادة

]473[.الاسناد.بهذاباطل

]478[.الاسناد.بهذامنكر

]487[.".لحديثاهذافيهوليس،الصلاةكتابصنفالوليد"كان

ابنيةروفيلان:فقال؟لهيعةابنية1لروحكمتلم:لابي"قلت

لهيعةابنعلىأسهلكانرجلنقصانكانولورجل،زيادةلهيعة

]488[.."حفظه

!!!
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القبلة"لىإمقعدي"حولوا:عائشةعنمالكبنعراك1(حديث)

.[05].موقوف

.[]141.الكاتبأذنمنالقلممكان

.[141].."حرامهوحرمواحلاله"احلوا

]1667[..الغلطكيفية-

.[]1676.""حسن:حاتمأبيقول

.[]1856."المترفين"يشرفون

.[]1858.صورتهوحسن

]2918[.؟أيدلسالاطرابلسييحبىبنمعاوية

]7918[..الحديثمعنىفيوهممصعببنمحمد

2615[.1482،1576،]9918،.التلقينوصورةعماربنهشام

]2091[..الاسلمييزيدبنمحمد

]2311[..فلبحبنمحمدالاسلمي=يحتىأبيبنمحمد

]9231[..شريكمنشديدخطأ

و"من،"الفرجلىإ"النظرحديثومنها:،للموضوعاتبقيةتدليس

ثلاثة."بثلاثكلواولكن،بهاتينتأكلواو"لا،"بمصيبةأصيب

]4923[..بقيةتدليسمنموضوعةأحاديث

العلل.مننسختهغلافعلىلشيخقيدهاالفوائدهذه(1)



ترحاابيلابق"العلل"كتابفيثواند-7

24[.1]1.بالسواد"خضب"من

]2416[..تقبلالحافظعلىلحاقظازيادة

]2445[.."حديثعنيبلغكم"إذا

]2451[.أحمد.علىخفي،غلطحديث

]2577[.."العربسابق"أنا

]2582[..لجادةاسلوك

]2925[..دوس

.[4952،1062،4632].ويةمعا

]2616[.العلاء.بنزهير

]2622[..الغلطأعاجيبمن

]2637[..بنهوعياشبنإسماعيل

264[.1].العرب

]2648[..عيينةابنتدليسمن

]2657[.مغراء.بنالرحمنعبد

]0266[..لي"ادعي"

]2664[..سلما""أقدمكم

]2671[.."بعديمنالامةيليأنه"وأخبره
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]2677[.".عليياتخبرهما"لا

]2678[..عليوبيننفسهبيناخى

2661[.2657،]2672،."الابوابهذه"سدوا

كثير.]2681[.بنمحمد

]2731[..مردودةللفلاسحكاية

عمار،بنوهشام،الرحمنعبدبنسليماندوندحيميتثبت

]2462[.خالدهبنوهشام



لكأمئةالرسمالةا

الفمعيفالعديتأحكاور
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الرر!صجمصالرتجصالمحه

153

اصطفى.الذينعبادهعلىوسلامددهلحمدا

مارأيتلماجمعتها،الضعيفالحديثأحكامفيرسالةفهذهبعد،أما

الائمةكبارلىإبعضهمفنسب؛فيهالاضطرابمنللمتأخرينوقع

فضائلفيبهالعملاستحبابجماعالالىإغيرهونسب،بهالاحتجاج

كثيراعليهبنواحتى،بهالعملفيالناسمنكثيروتوسعونحوها،الاعمال

محافظتهممنجداأبلغعليهاوحافظوابها،العملوأكدوا،المحدثاتمن

.القطعياتوالفرائضبل،الثابتاتالسننعلى

والسنةالكتابمنالقطعيةللبراهينمخالفةعقائدعليهبنواماكثيرابل

.الموضوعاتتناولوابلالضعافعلىيقتصرواولم.لمعقولوا

نقلهكمابعضهمقالحتىمطلقا،بالضعيفالعملجوازجماعةوأنكر

تتلقىإنماالفضائلإن")1(:"النوويةالأربعين"شرحفيالهيتميحجرابن

".اللهبهيأذنلملماوشرععبادةاختراعذكربمافاثباتها،الشارعمن

؛شركبالضعيفالفضائلإثباتأنتنبئوجدهاالعبارةهذهتأملومن

شرعواشر!ولهؤتم>:تعالىقال،كذلكاللهبهياذنلمماشرعلأن

المعنىهذاتقريروسياتي21[.:]الشورى<دئةبهيآذنلمماالدلىمنلهم

)2(.تعالىاللهشاءإن

6(.)1()ص

175(.174-)ص)2(
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صاحبالشاطبيوالمحقق،العربيابنبكرأبوالقاضيالمانعينومن

.وغيرهالفقهأصولفي""الموافقاتكتاب2[]ص

"الذهبمقدمةفيكالزركشيالشافعيةالفقهاءبعضنصثم

لحديثباالعملأن*2("المنهاج"شرحفيالشربينيوالخطيبالابريز")1(

علىحواشيه"فيقاسمكابنبعضهموردهمستحمث،لافقطجائزالضعيف

كتابفينفسهالنووينصوقدهذا،.الالستحبابوأثبت)3("التحفة

.الاستحبابعلى)4(الاذكار""

نأعلىالاجماعمعالاستحبابأولجوازباالقولجماعةواستشكل

الخمسة.الاحكاممنوالاستحبابلجوازوا،حكمبهيثبتلاالضعيف

!ع

قبيلمنعامتهاباجوبةوالاستحبابلجوازباالقائلينطرفمنواجيب

بالتقليدليقنعالناظر،ذهنوتشتيتالمطاولةمنالجدلياتفيعرفما

مستقلة.رسالةتأليفلىإلجأتنيأالتيهيالمطاولةوتلك.الصرف

يسلكهاالتيالأمورعلىمقدمتهفينبهتكتابا)5(ألفتأننيوذلك

منوذكرت،لذلكصالحةغيروهيالاحتجاجفيالمتأخرينمنكثير

جداالكلامفطال،فيهالكلامأحققأنوحاولت،بالضعيفالعملجملتها

مستقلة.برسالةإفرادهفاثرت،حبكماالبحثأستوفيأنقبل

بعد.يطبعلمالعزيز،فتحاحاديثتخريجفي(1)

()2(1/.)62

)3((1/04.)2

8(.)ص(4)

رسالة.فيافردهوانهالبحثهذا966()صفيهالمؤلفذكر"لعبادة"كتابهو)5(
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المسألةهذهفيالكلامووجدت،الرسالةهذهتوسطتأنوبعدهذا،

فيأخرىرسالةإفرادعلىعزمتوالمحدثاتالبدععلىبالكلاممرتبطا

وكرمه.بفضلهوالعونالتوفيقأستمداللهومن(1؟)البدعةهيماتحقيق

!!!

لعقدية.الرسائلضمنالمباركالمشروعهذاضمنطبعت1()
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3[فصل]ص

،بذكرهنطيلفلاوغيرهاالمصطلجكتبفيمذكورالضعيفتعريف

:مهماتعلىهناننبهوإنما

الاصطلاحكتبمن""الحسنفصلفيالنظرإمعانمنيعلم:الاولى

الحسنجعلعلىالاصطلاحاستقرإنماأنه")1(المغيثفتج"!المطولة

.بعدهفمنالترمذيمنبرأسهقسما

علىالاصطلاحالستقرماأن)2(:الاجلةبعضقالهمابذلكويتحقق

وتارة""صحبحتارةعليهيطلقونالمتقدمونكانلحسنباتسميته

وإذا،صحيحقالوا:للحجةصالحهوحيثمنإليهنظروافاذا."ضعيف"

ضعيف.قالوا:للحجةيصلحلامماقريبهوحيثمنإليهنظروا

المزكينأقوالتتأملأنينبغي":السخاويقالهماهذامنويقرب

يحتجممنأنهبهيريدونولا،ضعيفأوثقةفلان:يقولونفقدومخارجها،

يحملهذاوعلى...معهقرنلمنبالنسبةذلكوإنمايرد،ممنولابحديثه

المغيث"فتح"."والتعديللجرحاأئمةكلاماختلافمنوردماأكثر

)3(.431-421ص

لىإاستنلمإنماأنهوشاع،إمامإليهاذهبمسالةوجدناإذا:الثانية

بل،بالضعيفالاحتجاجيرىأنهإليهننسبأنيجزلم،ضعيفحديث

.بعدها(وما1/17)(1)

".مسلمشرحالملهم"فتجكتابهمقدمةفيالعثمانيتقيمحمدالشيخدأرلعله)2(

)3(/2(271).
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واما،الراويبجرح4[]صعلمهلعدمإماصحيخا،الحديثظنلعله:نقول

الأحاديثأو،القرانمنبفهمهإما،عندهقويبدليلعندهاعتضدلأنه

غيرو،بلدهأهلعملأو،ظنهجماعإأو،بيصحاقولأو،قياسأو،الثابتة

ذلك.

فيهابلغهوانمادليلالهايجدلممسألةللمجتهدعرضتإذا:الثالثة

ثلاثةأمامهلان؛تصحيحهلىإاجتهادهيؤديهأنفيجوز،ضعيفحديث

:احتمالات

المسالة.هذههملتاالشريعةتكونأن:أحدها

المسألة.بتلكالخاصالدليلأضاعتالامةأن:الثاني

المجتهد.علىخفيولكن،محفوظدليلهناكيكونأن:الثالث

:احتمالانوفيه،الثالثفيتعينباطلانوالاولان

له.ومخالفاالضعيفهذاغيرالدليلذلكيكونأن:أحدهما

اخردليلاأو،ثابتةطريقمنيروىالضعيفذلكهويكونأن:الثاني

الثاني.هذاترجيحعلىيساعدوالنظر،لهموافقا

لىإعندهترقىبلالمجتهد،عندضعيفاالضعيفهذايبقلمهذافعلى

فتدبر.النظر.بهذاالحسنرتبة

وهومجتهدنظرفيصحيخاالحديثمنفردأونوعيكونقد:الرابعة

وأالحديثمنحالههذابماالمجتهدذلكاحتجفإذا،غيرهعندضعيف

نأوالمغالطةالغفلةفمن،رأيهفي[ه]صبالصحبحعملفإنمابهعمل
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بالضعيفالعملجوازعلىبفعلهيحتحأوبالضعيفيعملأنهإليهينسب

مطلقا.

ضعفامجتهدعندضعيفاالحديثمنفردونوعيكونقد:الخامسة

نأمع،حجةصارضعيفا(عاضدا)ويذكربكذااعتضدإذاانهفينصيسيرا،

وعلىالمجتهد،ذلكعندحجةضعيفحديثكليصيرلاالعاضدذلك

بالضعيف.العملالمجتهدذلكلىإينسبأنيصحفلاهذا

فصل6[ص1

كما،بالضعيفتثبتلاالاحكامأنعلىالاجماعحكايةبعضهمنقل

امور:ذلكفييخدشوقد،الدوانيكلامفيسيوافيك

ويقدمهبالضعيفيحتجأنهاللهرحمهحنيفةابيلىإنسبما:الاول

،وقاعدةأصلأنهعلىبهذانصحنيفةأبيعنينقلولم)1(.القياسعلى

ضعيفحديثإلادليللهايوجدولمإليهاذهبمسائلعنهحكيتوإنما

القياسيقدمأنهحنيفةأبيعنالمشهوركانولما.للقياسمخالفتهامع

بعضحاول"الرأي"أهلصحابهوسموهولهذا،الصحيحةالاحاديثعلى

تقديمحنيفةأبيمذهببل:فقالنفيهفيويبالغهذايدفعأنأتباعه

ذلك:لىإوأضاف،المسائلتلكوحكىالقتاس،علىالضعيفلحديثا

إعلامو"،حزملابن(45)7/دالاحكاماو"(،5)ص"البزدويصولا"انظر(1)

.(2541/):"لموقعينا

932-)ص":الشافعيالامامو"تتزيه(،3704-/1)":"التنكيل:للمؤلفوانظر

(.المجموعهذاضمن033



951الضعيفالعديثاحكار8-

علىالضعيفتقديممذهبهأنعلىمجمعونحنيفةأبياصحابأن

فيويذكرونالمسائلتلكعنهينقلونأصحابهجميعأنأرادكأنه،القياس

الضعيفة.الاحاديثتلكلهاالاستدلال

راجعومن(.1)الثانيةالمهمةمنجوابهعلموقد،مناورةكلهوهذا

.الصوابلهتبينالحنفيةاصول

بالضعيفيحتجأنهاللهرحمهحنبلبنأحمدعننقلما:الثانيالامر

)3(،لىالأوالمهمةمنجوابهعلموقد)2(،غيرهالبابفييكنلمإذا

الضعيفمثلواالناقلينأنويؤيده.أتباعهمنالمحققينبعضأجابوبذلك

عنأبيهعنشعمببنعمروبحديث7[ص1غيرهيجدلمإذابهيأخذالذي

فيمرةقالفيه؛كلامهمنيظهركماأحمد،عندالحسنقبيلمنوهو،جده

فلا.حجةيكونانفأما،بهيعتبرحديثهيكتبوانمامناكيرأشياءلهعمرو:

منهالقلبفيوجسوربما،بهاحتججناوربما،حديثهأكتبأنا:مريهوقال

بنعمروبحديثاحتجواشاوواإذالحديثاأصحاب:مرةوقالشيء.

رأيت:البخاريوقال)4(.تركوهشاوواوإذاجدهعنأبيهعنشعيب

وعامةعبيدباوراهويهبنواسحاقالمدينيابنوعليحنبلبنأحمد

أحدتركهماجدهعنأبيهعنشعيببنعمروبحديثيحتجونأصحابنا

156(.)ص)1(

.(461-41وه55)2/":الموقعينإعلام"انظر)2(

.(561)ص)3(

.(001-99)3/:"الرجالفيحمداأقوال"موسوعةفيحمدأنصوصانظر(4)
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عمرو.ترجمة)2("التهذيبتهذيب"1(.)المسلمينمن

مطلقابحجةعندهليسعمروحديثأنأحمد:كلاممنويتلخص

فيوجسفاذاشيء،منهاالنفسفييجسلمالتيبأحاديثهيحتجوإنما

يأمنكراالحديثيكونبأنوذلك،بهيحتجلمشيءحديثهمنالنفس

منه.أقوىلدليلمخالفا

فيوقعالمناكيرمنالضربهذاكأنولكنكلهمالثقاتشأنوهذا

الكثرةفييبلغولمضرابه،ووكيعحديثفيوقعمماكثرعمروحديث

:قالشيبةبنيعقوبأنعلى.حديثهجميعفيالشكيوقعحدإلى

وما،عنهرووهاضعفاءلقومهيإنماحديثهمنأنكرواالتي"والاحاديث

إنماعنهتروىالمناكير"عامة:زرعةأبووقال".فصحيحالثقاتعنهروى

...".نفسهفيثقةوهووالضعفاء،لهيعةوابنالصباجبنالمثنىعنهي

عنشعيببنعمروعن8[]صالراويكان"إذا:راهويهبنإسحاقوقال

")3(التهذيبتهذيب".عمر"ابنعننافععنكأيوبفهوثقةجدهعنأبيه

أيضا.

يجدلمإذ)4(عليهالمصطلحبالضعيفالاحتجاجأحمدعنثبتفان

)5(.الثالثةالمهمةفيذلكتوجيهمرفقد،غيرهالبابفي

343(.)6/الكبير!:"التاريخفينحوهانظر(1)

)2(/8(48-.)55

نفسه.)3(

الاصل.فيكذا)4(

.(157)ص)5(
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لاببلديكونالرجلعناباهسال"أنهأحمد:بناللهعبدرواهماماو

،رأيوصاحب،سقيمهمنصحيحهيدريلاحديثصاحبإلافيهايجد

)1(."الحديثصاحبيسأل:قال؟يسألفمن

يخطئئأنويمكنيصيبأنيمكنالرجلينكلامأنرأىأنهفوجهه

والفرض،بالرأيالعملقصدعلىالخطأمنخيرالاتباعقصدمعوالخطأ

ظاهر.هوكمالحديثباجاهلالرأيصاحبأن

أحاديثوخالفالقياسعلىبناهاالمسائلمنكثيرأحمدمذهبوفي

علىبناهاأنهحنيفةأبيلىإنسبالتيالمسائلمنهافيها،وردتضعيفة

الصلاةفيبالقهقهةالوضوءكانتقاض،للقياسمخالفةضعافأحاديث

وغيرها.

فييكنلمإذابالضعيفيحتجأنهداودأبيعنحكيما:الثالثالامر

)2(:"مكةأهللىإ"رسالتهفيقولهمنذلكأخذواوكأنهم.غيرهالباب

مسنديكنلمفإذا...مضىفيماالعلماءبهايحتجكانفقدالمراسيلما"و

مثلهووليس،بهيحتجفالمرسلالمسند،يوجدولم،المراسيلغير)3(

فقدشديدوهنفيهحديثمنكتابيفيكانماماو...القوةفيالمتصل

".صالحفهوشيئافيهأذكرلموما.سندهيصحلمماومنه،بينته

عنها.سكتضعيفةأحاديثكتابهفيأنمعهذا

و"ذم(،484/)13بغداد":"تاريخوانظر،بنحوه275()ص"اللهعبد"مسائلفي(1)

.للهروي(2/462):"الكلام

.(96-46)ص(2)

المعنى.جهةمنالاصجوهو"ضد"للرسالةالخطيةالاصولفيوالذيكذا،)3(
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لىإومالمطلقا،المرسلتصحيحفيمترددبأنهتشعروعبارته

نأمع)1(.الثالثةالمهمةفيمرلماذلكوكأن،غيرهيوجدلمإذاتصحيحه

المرسلاعتضادباشتراطهيشعرربمالجمعابلفظ)2("المراسيل"غير

يأتي.ماعلىالشافعيرأيهوكمااخربمرسل

بينفقد"إلخ55شديدوهنفيهكتابيفيكان"وما:قولهماو

والصالحللحجةالصالحمنأعمهومابالصالحمرادهأنالمحققون

علىعنهاسكتضعيفةاحاديث9[]صمنالكتابفيمافيحملللاعتبار،

يدلفإنهشديد""وهن:قولههذالىإويرشد.فقطللاعتبارصالحةعندهأنها

.وغيره(")3(المغيث"فتحانظربالشديد.وليسوهنفيهمايبينلمانهعلى

وقد،بالمرسلالاحتجاجمنوغيرهمالكإليهذهبما:الرابعالامر

)4(.الرابعةالمهمةمنجوابهعلم

إذالمرسلباالاحتجاجمنالشافعيإليهذهبما:الخامسالأمر

لهتفصيلعلىنحوهأوصحابيبقولأواخر،وجهمناخربمرسلاعتضد

)6(.الخامسةالمهمةمنعنهلجواباعلموقدذلك)5(.في

157(.)ص)1(

يكونوعليه"المراسيل"ضد="المراسيل"غيرلفظةفيلاصولفيالثابتأنسبق)2(

يقبل.فإنهعنهيغنيمسندانجدولم،للمرسلمضادمسعديوجدلمإذا:لمععى

)3((1/.)88

.(571)صانظر4()

بعدها(.فما624)ص""الرسالةكتابفيذكره)5(

.(581)صانظر)6(
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01[فصل]ص

163

نأعلى"اتفقوا1(:)"العلوم"أنموذجكتابهفيالدوانيلجلالاقال

بليجوزأنهذكرواثم،الشرعيةالأحكامبهتثبتلاالضعيفالحديث

لأن؛إشكالوفيه...الأعمالفضائلفيالضعيفبالحديثالعمليستحب

الامامالسيدنقله."الخمسةالاحكاممنكلاهماواستحبابهالعملجواز

")2(.السوي"المنهجفيالأهدلسليمانبنالرحمنعبد

فيبالضعيفالعملمسالةفيالكلامعنهأحفظمنأول:قول

فإنهم،435سنةالمتوفىالعربيبنبكرأبوالقاضيهوصراحةالفضائل

ابنحكاهاالتيالعبارةصاحبولعلهبه)3(،العملجوازانكرأنهعنهنقلوا

الشارععنتتلقىإنماالفضائل"إن:المانعينبعضنعنالهيتميحجر

(")4(.اللهبهياذنلملماوشرععبادةاختراعذكربمافاثباتها

فيحجرابنذكرالحافظفقد،السلامعبدبنالدينعزالشيخثم

)5(:شروطثلاثةبالضعيفالعملجوازشروط

الكذابينمنانفردمنفيخرجشديد،غيرالضعفيكونأنأحدها:

.(181-171)ص(التحديث"قواعدفيالقاسميالدينجمالعنهونقله2()ص(1)

.()ص)2(

35(.1/1):"الراويتدريبو"333(،/1):"المغيث"فتحانظر)3(

36(.)ص"المبين"الفتحفي4()

9(.)صرجب"فضلفيوردلماالعجب"تبيينفي)5(
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)1(.عليهالاتفاقالعلائيئونقل.غلطهفحشومنبالكذبوالمتهمين

به.معمولأصلتحتيندرجأن:الثاني

.الاحتياطيعتقدبلثبوتهبهالعملعنديعتقدلاأن:الثالث

نقلههكذاالعمد.دقيقوابنالسلامعبدبنذكرهماهذان:وقالى

)2(."الراوي"تدريبفيالسيوطي

ابننقلمزوقد30.7سنةوتوفي635سنةولدالعيددقيقابنثم

السابقين.الشرطيناشتراطعندحجر

جوازذكرنبعد1[1]صالابريز")3("الذهبمقدمةفيالزركشيوقالى

ابنهو-القشيريالفتحأبوقالأحدهما::أمرانوههنا":بالضعيفالعمل

،العموماتتحتلدخولهالضعيفبالحديثيعملقلنا:حيث-العيددقيق

مثاله:،العموماتتلكمنأخضمنهالمنععلىدليليقوملاأنفشرطه

ضعيف،فيهاالحديثفانرجب،منجمعةأولىليلةفيالمذكورةالصلاة

الصلاةفضلعلىالدالةالعموماتتحتوإدراجهافعلهاأرادفمن

"."التدريبفيالسيوطينقله(1)

)2((1/1.)35

يزاللا597()للزركشيالعزيز"فتحأحاديثتخريجفيالإبريز"الذهبكتاب)3(

دقيقابنوكلام797(.)2/:"لحديثاقسم-الشامل"الفهرسانظرمخطوطا.

بحاشية-051)2/":لاحكامعمدةبشرحالاحكام"إحكامكتابهفيلعيد

":الاحكامعمدةبفوائد"الإعلامفيالملقنبنايضانقلهوقد(الصنعاني

/2(-893404).
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نأنهيوسلموالهعليهاللهصلىالنبيعنصحلانه،يستقملموالتسبيحات

فضيلةعلىالدالةالعموماتمنأخصوهذا،بقياملجمعةاليلةتخص

".الصلاة

هذاعنهاشتهرالذيوهو.676سنةوتوفي631سنةولدوالنووي

كتبهأكثروفي،عليهالاتفاقوحكى،كتبه]من[عدةفيعليهونص،القول

ينصلمو،والاستحبابلجوازا)2("الاذكار"وقي(،1فقط)لجوازاذكر

الشروطأنإلا(")3(التدريب"فيالسيوطيقالهكماأصلاشرطعلى

أقواله.منكثيرمنتوخذالمذكورة

هذاأثارتالتيهيرجبمنجمعةأولليلةالصلاةأنليويطهر

متولياكانالصلاحابنأن(")4("الباعثكتابهفيشامةأبوحكىفقد،البحث

نهاوبإنكارهافاجاب،المذكورةالصلاةعنفاستفتي،الفتوىلمنصب

عنفصلئم.الاولجوابهبنحوفأجاب،أخرىمرةاستفتيثم،محدثة

علىالنكيرفشدد،السلامعبدابنالدينعزالشيخفيهوأقيمالفتوىمنصب

وردقدبانهمعتذراوجوزها؛[12]صالصلاحابنفعارضه،الرغائبصلاة

الليلوصلاة،الصلاةفيالترغيبعمومفيداخلةوبانها،حديثفيها

فيتراهبماالعيددقيقوابنشامةكأبيوتلامذتهالسلامعبدابنفرد،خاصة

.(1/95):"لمجموعاو"،(3ص)"لاربعينا"نظرا(1)

.(8ص)(2)

(3)(1/153).

.(541ص)(4)
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)1(.شامةلابي(""الباعثكتاب

الصلاةبأنوصرح،الصلاحابنعلىردمنجملةمنالنوويوكان

)2(.قبيحةبدعةالمذكورة

فيبالضعيفالعملجوازالبحثمناستخلصالنووفيكأنثم

فيتساهلهمفيالنصوصمنالسلفأئمةعننقلهبماذلكوأيلد،الفضائل

بفروععندهذلكاعتضدوكانهستراهاهكماحكم،فيهيكنلممارواية

نأرأىثم،ذلكعلىبالاتفاقفجزم،اللهشاءإنعليكستردللشافعي

الاستحبابفزادالضعيفبدونثابتأنهالفرضلان؛لهفائدةلالجوازا

"الاذكار")3(.فيبهصرحكما

"والحوادثالبدعإنكارعلىالباعث"شامةأبيكتابأنالعجبومن

منهالاولالقصدأنمع،الضعيفبالحديثالعملفيللكلاميتصدلم

منالاحتجاجمنجرىمالغالبفيهوتعرض،المذكورةالصلاةإبطال

الله.شاءإنستراهكماالنوويقوليخالفمامنهيؤخذنعم،الطرفين

كالمحققأصلاقولهعليهردمنفمنهم،النوويبعدمنجاءثم

يرلمولكنهالاتفاقحكايةأرعبتهمنومنهم")4(."الاعتصامفيالشاطبي

بنالعزالامامينبينعلمية"مساجلةبعنوانرسالةوهناكبعدها(،وما541)ص(1)

المكتبمطبوعاتمن"،المبتدعةالرغائبصلاةحوللصلاحوابنالسلامعبد

ني.الالباالشيخبتحقيقالاسلامي

56(.)4/:"المهذبشرح"المجموعانظر)2(

8(.)ص)3(

مشهور(.ت16-02)2/)4(
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.للاستحبابوجفا

"الثاني::عنهنقلهتقدممابعدالابريز"الذهب"مقدمةفيالزركشيقال

فيبهيريدالعموماتتحتإدراجهجوازمنقلناهالذيالاحتمالهذاأن

بهيئتهالمخصوصالشيءذلكباستحبابالحكمفيلا13[]صالفعل

عليهدليللىإيحتاجالخاصةهيئتهعلىباستحبابهالحكملان؛الخاصة

]بذلكتختصلاالتيالخيراتجملةمنأنهعلىبنيإذامابخلافولابد،

".بهالعملوجوازباحتمالهقلناالذيهووهذا.الهيئةبتلكولا[)1(الوقت

ابنفاعترضه")2(المنهاج"شرحفيالشربينيالخطيبقالهذاونحو

.الاستحبابوأثبتقاسم

النوويقلدمنومنهمكالدواني)3(،الاشكالوقررتحيرمنومنهم

"رسالةفيقالأنهعلى)4(،الهيتميحجركابنالاعتذارفيتمحلو

والعمل،بالاعتمادمنهأولىهومايعارضهلمحيثبهيعمل"إنما:"البسملة

شيءفعلفيترغيبعلىضعيفدلفاذاشك،بلاكلامهممنمعلوموهذا

=العمومبطريقولو-مثلا-كراهيتهعلىيدلصحيحعارضهوقدخاصة

العمليجزولم،الخاصالشيءهذافيالعامذلكبمدلوليعملأنوجب

فيه".بالضعيف

العيد.دقيقابنكتابمنمستدركة(1)

2(.1/04)":المحتاجتحفة"علىحاشيتهفيقاسمابنوكلام62(،1/))2(

".العلوم"أنموذجكتايهلىإالعزوسبق)3(

سبق.وقد"الاربعينشرح"في(4)
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كما،أصلهمنبالضعيفالعملجوازيقتلع-قاللهيتنبهلموان-وهذا

لى.تعااللهشاءإنسترى

نعترضانعلينابل،أقوالهملاستيعابداعيولافصل،منومنهم

فاقول:معدنهمنالحقونغترفوالدلائللحججا

14[فصل]ص

حكايةفيالنووياستندواليها-السلفأئمةعنالمرويةالاثار

ولابالضعيفالعملجوازفيظاهرهومافيهاأرلم-يطهرفيماالاجماع

أشهرها:وهذا،خلافهفيصريحةوجدتهاالنظرأمعنتإذابل.استحبابه

زكرياأباسمعت:الحاكمقال"")1(:المغيث"فتحفيالسخاويفال

ولمحراما،يحلولمحلالا،يحرملموردإذاالخبر:يقولالغبري)2(

رواته.فيوتسهلعنهاغمض-ترهيبأوترغيبفيوكانحكما،يوجب

عنرويناإذا")3(:"المدخلفيالبيهقيأخرجهفيمامهديابنولفط

فيشددناوالاحكاموالحرامالحلالفيوسلموالهعليهاللهصلىالنبي

والعقابوالثوابالفضائلفيرويناوإذا،الرجالفيوانتقدناالاسانيد

(1)/1(.)332

فيطكما"الععبري،:وصوابهالمؤلفعنهانقلالتيالطبعةفيكما،الاصلفيكذا)2(

.(134)ص""الكفايةفيالخطيبذكرهالعنبريوقول،المحققة

وفي094()1/:"المستدركفيالحاكماخرجهوقدمنه،المطبوعفيليس)3(

95(.)ص"الاكليللىإ"المدخل
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الميمونيروايةفيأحمدولفظ.الرجالفيمحناوتساالاسانيدفيسهلنا

حكم"فيهشئيجيءحتىفيهايتساهلأنيحتملالرقائقالاحاديث:عنه

.013ص"المغيثفتج"اهـ

الاحكامأحاديثفيالتشددباب")1(:"الكفاية"فيالخطيبوقال

يجوزلاأنهالسلفمنواحدغيرعنوردقد.الاعمالفضائلفيوالتجوز

التهمةمنبريئاكانعمنإلاوالتحريمبالتحليلالمتعلقةالاحاديثحمل

سائرعنكتبهايجوزفانهوالمواعطالترغيبأحاديثماو.الظنةعنبعيداً

"هالمشايخ

رسولعنرويناإذا":قالأنهأحمدالامامعنمنهااثارعدةأسندثم

والاحكاموالسننوالحرامالحلالفي[1ه]صوسلموالهعليهاللهصلىالله

فيوسلموالهعليهاللهصلىالنبيعنرويناواذاالاسانيد،فيتشددنا

ص"الكفاية"الاسانيد"فيتساهلنايرفعهولاحكمايضعلاوماالفضائل

[134].

فيضعيفاحديثاذكرأنبعد"العلمفصل"كتابفيالبرعبدابنوقال

إنماالإسنادجهةمنوالحجةأحدكلعنتروىالفضائل":العلمفضل

العلم"بيانجامعمختصر""والحرامالحلالوفيالاحكامفيتتقمى

ص)2(.

133(.)ص)1(

.(1521/)!:العلمبيان"جامعفيالبرعبدابنوكلام،الصفحةرقمالمؤلفبيض)2(



العديثيةالرسائلمجمولح071

الاخذفيالتساهلأي،المعنىهذاعنتخرجلاأخرىعباراتوثم

حلالولاحكمفيهليسمما،الفضائلفيرووهفيماالضعفاءعنوالرواية

سنة.ولاحرامولا

تامباحتياطالقومعبارات")1("مقدمتهفيالصلاحابنلخصوقد

رجبمنجمعةاولليلةلصلاةأخيراتمخلهمنعنهحكيعمارغما

")2(."الباعثفيشامةأبوذكرهكماتشبهها،شياءو

اصلا""المقدمةكتابهيكونأنأراد-لهاللهغفر-الصلاحابنوكان

محدئا.يوويوحدثافيهيحدثأنفتوزع،القيامةيوملىإالحديثلاهل

فيزادالمذكورةالصلاةإنكارهعنرغمافانهاللهرحمهالنوويماو

عنديجوز"و:عبارتهوهذه،نابيةزيادة(")3(الصلاحابنلمقدمة"مختصره

منالموضوعسوىمايةوروالاسانيد،فيالتساهلوغيرهمالحديثأهل

لىتعااللهصفاتغيرفي،ضعفهبيانغيرمنبهوالعمل،الضعيف

وفضائلكالقصص[16]صوذلكوغيرهما،لحراموالحلالكاوالاحكام

"0أعلموالله،لاحكاموبالعقائدلهتعلقلامماوغيرهاوالمواعظالاعمال

عنمتواترالعملبجوازالقولأنولولا.زيادتهمن"به"والعمل:فقوله

عبارته؛فيملحقةالكلمةهذهإن:لقلتكتبهمنكثيرفيعليهنص،النووي

التيللنصوصومناقضةبعدها،وماقبلهالمامناقضةستعرفكمالانها

301(.)ص)1(

145(.)ص)2(

(.الراويتدريبشرحهمع35-1/0)النذير":البشيرلسنن"التقريب)3(
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أصله.عبارةفيوليستلخصها،

الرسالةهذهفيالناظرأضطرأنقبلالحكمبهذااستعجلتقدإنني

سهل.الخطبولكنفيه،مشاركتيلىإ

فصل17[]ص

لجوازذكرفيهاليسوغيرهمهديابنعنالمتقدمةالنصوصترىأنت

قدلكن،بشرطهروايتهفيتساهلهمفيهوانما،استحبابهولابالضعيفالعمل

فيالضعيفروايةفيتساهلهمرأىاللهرحمهالنووييكونأنيبعدلا

كانلماوإلا،الفضائلفيبهالعملجوازيستلزمالاحكامدونالفضائل

أنهملعلمهمهوإنماحكمفيهماروايةفيتشددهمفان،للفرقمعنىهناك

يجوز،لاوذلك،يسمعهمنبهيعملأنيخشىروايتهفييشددوالمإذا

منبهايعملأنفيمحذورايروالمأنهمعلىيدلالفضائلفيفتساهلهم

لجواز.امعنىوهذايسمعها،

الفضائلفيالضعيفسمعواإذاالعامةمنالمتوقعالعملأنرأىثم

عليه،يؤجروالانمظنةيرونهأنهمذلكومعنى،للفضلطلباالعملهو

يرونلكانواللأجرمظنةليسبهالعملأنيرونالائمةأولئككانفلووعليه

يؤديتساهلمنهميقعفكيف،ضلالةبدعةوكل،بدعةللأجرطلبابهالعمل

للأجر،مظنةبهالعمليرونكانواأنهمفتعين!؟الصلالةفيالناسإيقاعلىإ

بالالستحباب،"الاذكار")1(فيالنوويصرحفلهذا،الاستحبابهووهذا

سنةأوحكمفيهماروايةفييتساهلونلاأنهممنبهصرحواماحملوكأنه

8(.)1()ص
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الجوازمنالضربذلكعداماعلى=يضعهوحكمايرفعأو

.والاستحباب

18[فصل]ص

،وغيرهمهديابنيعتمدهكانالذيالتساهلهومانعلمأنأولايجب

علىينصلاأنهوالتساهلأن")1(:المغيث"فتحفيماحاصل:فأقول

نحو،التمريضبصيغةذكرهو،إسنادهبسياقيكتفيبللحديثاضعف

.ويروىروي

فيضعيفةأحاديثالكتبفينجلمفإننانظر؟هذافيوعندي:أقول

مسند"وهذاضعفها.يبينولموغيرهمهديابنرو]هاقدوالاحكامالعقائد

بلضعفها،يبينولموالأحكامالعقائدفيضعيفةكثيرةأحاديثفيهأحمد("

شيبةأبيوابنالرزاقعبدكمصنفي،كذلكالمتقدمينمصنفاتغالب

وسنن،الكبرىالنسائيوسننحميد،بنوعبدوالحميديإسحاقومسانيد

وغيرهاه،البخاريوتاريخ،ماجهوابنالدارمي

قدالذيلحديثايتأملكانأنههومهديابنتشديدأنأراهوالذي

لهتبينفإذا،ومتنهإسنادهفيفنظربدأوالأحكامالعقائدفيكانفإن،سمعه

يروهلمللاعتبارولاللحجةيصلجلابحيثالضعفشديدالحديثأن

العقائدغيرفييثالحلمكانوإن.ضعفهبينلروايتهاضطرفإنأصلا،

صلا،يروهلمموضوعأنهعلمفاذا،موضوعأنهيعلملممارواهوالأحكام

نجلمهماعلىينطبقالذيهوالصنيعفهذا.وضعهبينروايتهلىإاضطرفإن

)1(/1(-331.)332
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أعلم.والله،فاعلمه،الائمةوأكثرأحمدلامامومهديابنعنالكتبفي

فصل[91ص1

وردماروايةفييتساهلونكانواالتيالامورنحققأنثالثايجبثم

فأقول:،للمتابعةصالحغيرولكنهبموضوعليسممافيها

بفضيلةوردماذلكفييدخلأنه:وافقهومنالنوويصنيعمنيعلم

ثابتعمومتحتمندرجولكنه،الفضيلةتلكلهتثبتولمخاصلعمل

.لاستحباببا

وأ،ليلتهقيامأوصفرمنيومأوللصيامبفضيلةضعيفيردكأنوهذا

منويظهر.تطوعركعتيفيأوالصبحصلاةفيالانعامسورةلقراءةبفضيلة

ضعيفيردكأن،بالإباحةثابتعمومتحتاندرجمالحاقإبعضهمكلام

عقيق.فضةبخاتمالتختمبفضل

علىبعضهمقتصروهذا،بأشباهالعملواستحباببجوازالنوويفقال

فيجازإنهذامثلأنالعلائيورأىمر.كمابعضهمواستشكلهلجواز،ا

زادفلذلك،الضعيفشديدفيجوازهيتصورفلاللمتابعةالصالحالضعيف

قالا:لنوويوالصلاحابنمعتقدمكما،عليهالاتفاقوحكىالشرطهذا

".الموضوعسوى"ما

يتساهلونالتيالامورلتحقيقوغيرهاالسابقةالنصوصنتدبرأنوعلينا

:أضربعلىالاعمالفضائلفيالواردةالاحاديث2[.]ص:فاقولفيها،

يردكأن،بخصوصهمشروعأنهثبتقدلعملبفضيلةوردما:الاول

مطلقا،التطوعوصومرمضانوصومالخمسللصلواتبفضيلةضعيف
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ذلك.ونحووالخميسالاثنينوصوم

منهأعمهومامشروعيةثبتتقدخاصلعملبفضيلةوردما:الثاني

وأصفرمنيومثانيلصيامبفضيلةضعيفيردكأن،خصوصيةلهتثبتولم

ركعتيفيأوالصبحصلاةفيالانعامسورةلقراءةبفضيلةأو،ليلتهقيام

.تطوع

،مباحالضعيفعنالنظرصرفمعهولعملبفضيلةوردما:الثالث

حدة.ورجلعلىالشمسفيللقيامبفضيلةضعيفيردكأن

وأحرامأنهعلىالضعيفغيردلقدلعملبفضيلةوردما:الرابع

.مكروه

ابن21[]صكلامتقدموقد،بهالعمليجوزلاأنهنزاعفلالرابعفأما

الهيتمي.حجروابنالعيددقيق

أنيجوزهلالمباحفيتنظرأنيجبفيهماتعلمفلكيالثالثماو

مستقبلالجلوساإنسانيتحرىأنأمثلتهومن؟عبادةأنهزعمعلىيعمل

العيد،ليلةالمفطراتعنالامساكأوالقمر،ضوءفيالنومأو،سهيلمطلع

.والثوابالاجرلفاعلهايرجىلاعمالاهذهأنزاعما

هذافعلالمشروعأمن:الضربهذامنزعمازعملمننقولفاننا

؟والثوابللأجرالتماساالعمل

شانه.كفانافقدلا،:قالفان

؟غيرهأمشرعهوجلعزاللهقلنا:نعم،:قالوان
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شرعوأشر!وألهمم>:تعالىاللهقال.أشركفقد،غيره:قالفان

21[.الشورى:1<دئهبهيأذنلمماالدلىمنلهم

شرعه.وجلعزاللهبل:قالوان

وسلم؟لهوعليهاللهصلىاللهرسولبهأعلمفهل:لهقيل

لا!:قالفان

بعدلاحدأولكالنبوةتدعيأم؟الغيبأتعلم؟علمتهفائى:لهقيل

اكملت>اليوم:لىوتعاتباركاللهقالوقد،وسلموالهعليهاللهصلىمحمد

وسلم.والهعليهاللهصلىالنبيموتقبيلنزلت3[.؟لمائدة]<دينكغلكم

حمدووالشافعيكمالك22[ص1وغيرهمعباسوابنعمرعنوجاء

نبيهلىإاللهأوحاهاقدالدينأحكامجميعبانتفسيرهاوغيرهموالبخاري

)1(.أمتهلى!م!النبيوبلغها،وسلموالهعليهاللهصلى

وسلموالهعليهاللهصلىرسولهوجلعزاللهأعلمبل:قالوان

العمل.هذامشروعية

ذلك؟بتبليغأمرههل:لهقيل

لا!:قالفإن

لامرهللأمةشرعمماكانلوإذ،للأمةشرعهمماإذنفليست:لهقيل

؟!شرعهاللهأنأنتعلمتفكيفيضاو،بتبليغه

.(2654/):المنثور"الدرو"8(،970-)8/:الطبريتفسيرانظر(1)
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بتبليغه.أمرهبل:قالوان

بلغه؟فهلله:قيل

بعدموسلموالهعليهاللهصلىالنبيلاتهامهكفر؛فقدلا،:قالفان

أنت؟علمتهافكيفيضاو،بتبليغهاللهأمرهماتبليغ

بلغه.بل:قالوإن

الامة؟حفظتهافهل:لهقيل

لا.:قالفإن

له،لجفظون<وإناكرانزلناإنانخن>:وجلعزاللهقولفاين:لهقيل

القرانحفظمنالمقصودلانأيضا؛السنةحفطعلىتدلالاية9[.]الحجر:

تدعولاحتى،القيامةيوملىإدائمةوالهدايةقائمةلحجةاتبقىأنهو

وسلم.عليهماللهصلىالانبياءخاتمبعدنبيبعثلىإالحاجة

تعيش:قال؟المصنوعةالاحاديثهذه:المباركلابنقيللماولذلك

علىبالايةفاحتج(.1<)له،لجفالونوإباكرانرفاإنانخن>لجهابذةالها

ونحن،تمييزهيمكنلاوجهعلىمنهاليسمابهايلصقأنمنالسنةحفط

23[]ص.غيرهعنهيغنيلادليلمنهايضيعأنمنالسنةحفطعلىبهانحتج

أنت؟!علمتهفكيفيضاو

الامة.حفظتهابل:قالوان

ذلك.الشريعةفيفاوجدنا:لهقيل

.(218/و1/3):"والتعديللجرحاتقدمة"(1)
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لمالقرانمنايةدلالةفيلعلهولكنذلك،ستحضرلاأنا:قالفان

عليها.أقفلممحفوظةثابتةسنةفيأولها،أتنبه

عدموالاصل؟محفوظموجودذلكأنعلمتأينفمن:لهقيل

بعضهم،أوالعلماءلعلمهالاعمالهذهشرععلىدليلهناككانولو،الشرع

عنهم.وتنوقلبهلاخبرواعلموهولو

علىدليلبيدكوليس،العملذلكشرعأنهوجلعزاللهعلىوادعاوك

أل!مشحمتصفلماتقولوأ]>ولا:تعالىقالوقد،اللهعلىكذبذلك،

اللهعلىيفرونينإنالكذدثاللهعلىلنقتروأحراموهذاحنلهذاالكذب

.(1[[)611:]العحل<يطحونلااكذب

يرجىأنهزاعماالمباحاتمنشيئاتحرىمنأنترىفأنت24[]ص

لتكذيبواللهعلىوالكذبوالكفرالشركبيندائروالثوابالاجرلعامله

ممفره.فلمعذرناهإذاضالمبتاعأنهأحوالهقلو،باياته

لو:فيقالضعيفحديثلمجردالحكمقلبيسوغفكيفهذاتقررإذا

إماوالثوابللأجررجاءالعملهذاتحريلكانالضعتفالحديثيردلم

وردولما،ضالمبتدعولكنهيكفرلمصاحبهعذرواذاكفرا،واماشركا

والثوابالاجررجاءتحريهصاراستحبابهعلىبالدلالةالضعيفلحديثا

مستحبا.أوجائزا

ولكن،الدينمنالعملهذاكانلماالضعيفلولا:أخرىوبعبارة

أثبتهاهالتيالايةارادأنهوالظاهربياضا،الايةمكانالمؤلفترك(1)
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حكمفيهالضعيفهذاترىألا:نقولالسابقةالنصوصلىإوبالنظر

وانظرالنصوصتلكلىإفارجع؟ويرفعهحكماويضعوسنةوحراموحلال

شانه؟هذاماروايةفييتساهلونكانوالقومانعلىتدلهل

امرالضعيفذلكفيفليسوتفصيلا،جملةالثابتة(1)بالادلة2[ه]ص

العلماءأنعلىالسابقةالنصوصتدلالذيهوفهذا،الثابتعلىزائد

ناإلافيهتساهلهممنيخشىلاأنهيرونلانهم؛روايتهفييتساهلون

الطاعة،علىإقبالافيزدادصحيحا،كونهفيجوزالمسلمينبعضيسمعه

شانه.هذاماروايةفيتساهلهمفيالفائدةهيوهذه

فصل

لغيرعرفةيومصومهلعالماسالتلو:فنقولإيضاحاذلكونزيد

نعم!قائلا:لجواببالبادرك؟ومستحبسنةالحاج

قائلا:لبادر؟ومستحبسنةصفرمنيومثانيصومفهل:لهقلتفلو

لا!

صيامولكنفلا،خصوصهحيثمنأما:قالالجوابفياحتاطفان

عنه.النهيثبتماعداماكان،يومايفيمستحبالتطوع

حكمالخصوصعلىوالاستحبابالسنيةإثباتانهذامنعلمتفقد

صفحاتفيسقطاهناكأنعلىيدلنقص،الكلاموفي]25[الورقةهذهتبداكذا(1)

.المخطوط
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مستقل.

التطوعصياممنالمكثرأجرمنيكونأنيمكنهل:سألتهولو26[]ص

وسلموالهعليهاللهصلىالنبيحوضمنيسقىأنالمشروععنخارجغير

يمكن!:لكلقالمنه؟صياماأقلكانمنقبل

وثانيالاربعاءيومصائمأجرمنيكونأنيمكنفهل:لهقلتفلو

لقال؟الاياموسائرقبلهالذياليومصائمقبلالحوضمنيسقىأنصفر

لا!:لك

منوغيرهالتطوعصيامأجريحددلمالشرع:قال،بالفرقطالبتهفإن

نأفيمكن،والمضاعفةبالمزيدووعدالاجربعضعلىنصبل،الطاعات

عدممنيلزمولاالمزيد،ذلكمنالحوضمنالسقيفيالتقديميكون

ولا.الدينفينقص-الامرنفسفيواقعأنهفرضعلى-عليهالشرعنص

ذلكغيرولادينهفيزيادةولاتعالىاللهعلىكذبذلكتجويزمنيلزم

.تقدممما

لحضباالشارعلخصهالمزيةهذهلهكانفلوصفرمنيومثانيوأما

مع،المزيةهذهلهجوزنافلوعاشوراء،ويومعرفةيومخصكماصيامهعلى

سنةصيامهيكوننجوزناقدلكنا،لهمزيةعلىينصلمالشرعأن

عليه،ينصولمواقعاكانلو،مستقلحكموهذا.الخصوصعلىومستحئا

نأزعمفيفإن؟كاملالدينأنعلمقدوإذ27[]صناقصا.الدينلكان

الله،بهيأذنلملماشرعاالخصوصعلىومستحبسنةصفرثاني[صيام1

.الموبقاتمنذلكغيرإلى...عليهوكذبا
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يسقونالتطوعصياممنالمكثرينأنأحدهما:،ضعيفانحديثانوردفلو

فأفي.غيرهمقبليسقونصفرمنيومنيثاصائميأنوالاخر:هغيرهمقبل

أنهمعلىوغيرهأحمدالامامعنتقدمتالتيالنصوصتدلالحديثين

ولاحلالولاسنةولازائدحكمفيهليسالذيآلاول؟روايتهفييتساهلون

؟تقريرهمرماعلى،وحراموحلالوسنةزائدحكموفيهنيالثاأم؟حرام

":المستدرك"منالدعواتكتابأولفيقالالحاكمأنوهوشئبقي

كتابفيالشيخينعلىسقطتالنبيالاخبارأجرياللهبمشيئةوأنا]"

فإنيقبولها؛فيمهديبنالرحمنعبدسعيدأبيمذهبعلىالدعوات

الحسنأباسمعت:يقولالعنبريمحمدبنيحيىزكرياأباسمعت

عنيحكيأبيكان:يقولالحنظليإبراهيمبنإسحاقبنمحمد

و]لحرامالحلالفييك!ي!رالنبيعنرويناإذا:يقول،مهديبنالرحمنعبد

فضائلفيرويناواذا،الرجالوانتقدناالاسانيدفيشددناوالأحكام

(1[)الاسانيد"فيتساهلناوالدعواتوالمباحاتوالعقابوالثوابالاعمال

.094ص1ج"لمستدركا"

هذه:يقولأنفلقائل"والدعوات"المباحاتمهديابنعبارةفيفزاد

روايةفيالتساهلعلىمهديابنكلامفيالتساهلحملتمنعالزيادة

والثالث.نيالثاالضربأرادأنهوتعين،الاولالضربعلىالضعيف

الضعاففييتساهلأنهمهديابنيردفلمالمباحاتأما:قولو

سننفيهاالضعافهذهفإنمباج،أنهالشرعفيثبتلمابفضائلالواردة

"."المستدركمنفاضفناها،الحاكملكلاماسطرثلاثةالمولفترك(1)
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ضعيفيردأنأرادهـانما،سمعتكماوحراموحلالحكامو28[]ص

.مباحأنهالشرعمنثبتوقدشيءإباحةيقتضي

يكونأنآمنولازيادتها،صحةفيكالشكفعنديالدعواتماو

نهاو،الاصلمنسقطتأنهامنهظنا""المستدركفيزادهاالنساخبعض

إيرادهعنبهامعتذراالحاكمإليهااستندلمامهديابنعبارةفيأنهالولا

استندالحاكميكونأنلاحتماليتنبهولم،الدعواتفيضعيفةأحاديث

الاعمال"فضائلفيتدخلالدعواتأنيرى=مهديابنعبارةلىإ

".والعقابوالثواب

:الانواعآخروقع""والدعوات:قولهنلاحظناإذاالشكويقوى

موضعوالأخير"والدعواتوالمباحاتوالعقابوالثوابالأعمالفضائل"

.الزيادة

)2(""المدخللىإونسبهامهديابنعبارة(1)السخاويذكروقد

سبق.كماوالدعواتالمباحابفيهايذكرولمللبيهقي

بهذا.شبيهالمطبوع"المستدرك"فيوقعوقد

"والدعوات"زيادةأنعلىونبنيذلكعنالنظرولنصرف92[]ص

الدعاءفان،الاعمالسائريفارقالدعاء:نقولثم،مهديابنعنصحيحة

دعاءيحفظانوله،الادعيةمنشاءماينشئأنإنسانلكلبلمحدود،غير

شرعايستحسنلماحاويا،لحالهمناسباوجدهإذابهالدعاءمنويكثرغيره

332(.)1/":المغيث"فتحفي)1(

.(18)صالمطبوعفيليسانهتقدم)2(
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المقاصدجمعمعوالافتقار،الخضوعواظهار،الربتعظيممنالدعاء؛في

بهالدعاءمنوالاكثارلهبحفظهيعدولا.ذلكونحواللفظواختصار

حسنا.دعاءرآهإذاكافرمنالدعاءيتلقفأنولهمحدثاه

نإلىويحتاجونالدعاء،يحسنونلاالناسأكثرنمهديابنوعلم

دعاءتلقفو،لنفسهدعاءأحدهمأنشأوإذا03[]ص،غيرهمأدعيةيتحفظوا

للشرعمخالفةالدعاءذلكفييكونأنيؤمنلممنهقريبهوممنغيرهمن

ينبغي.لابماوجلعزاللهوصفوباعتداء،

الضعيف،بهوردالذيالدعاءلتلقفالعامةتعريضأنمهديابنفرأى

تركهممنلهمخير=للشرعمخالفةفيهوليس،نفسهفيحسندعاءوهو

المحظور.فيوقعوافربما،لانفسهمالادعيةينشؤون

الحديثفيالدعاءاحدهميسمعأنالعامةمنمهديابنيخشولم

وآلهعليهاللهصلىالنبيلىإمنسوبأنهلمجردبهويدعوفيحفظهالضعتف

النبيعنيروىفيماأنيعلمونكانواالزمانذلكفيالعامةفان؛وسلم

أيضاوكانوا31[،]صيثبتلاوما)1(يثبتماوسلموالهعليهاللهصلى

لهمروىإذاالعامةمنيتوقعيكنفلم،والابتداعالاحداثقبحيعلمون

عنهذااثبتأدريلا:احدهميقولانإلاالدعاءعلىالمشتمللحديثا

موجزا،بليغادعاءراهولكنني،يثبتلاأموسلموآلهعليهاللهصلىالنبي

عنهوسكوتهملهالعلماءبروايةعلمتوقد،ليلحامناسباللمقاصد،جامعا

يجوز،لابماوجلعزللهوصفأواعتداء،منشرعا؛ينكرمافيهليسأنه

قلم.سبق"يثبتلا"ما:الاصل(1)
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مندعاءآللقفأولنفسيدعاءأنشئأنمنليأسلمبهوأدعوأتحفظهفلأن

مني.فريبهوممنغيري

الدعاءهذامثلليقدميكنلمالزمانذلكفيالعاميأننشكولسنا

ولا،وسلموالهعليهاللهصلىالنبيعنبثبوتهاأخبرالتيالادعيةعلى

عليها.يواظبكماعليهويواظبيتحراها،كمايتحراه

متمسكالمتقدمةالنصوصفيليسأنهوجلعزاللهبحمدتبينفقد

والله،فالوهماخلافعلىتدلإنهابل،وموافقوهالنوويإليهذهبلما

أعلم.

فصل32[]ص

جماعا،إليسمعهومنمهديابنعنالمرويوالتساهلالتشديدهذا

"كفايةوفي،ثقةعنإلايرويفلامطلقايشددكانمنالائمةمنفإن

صلىاللهرسولعنالحديثأنجاءماباب"ففيها؛ذلكمناثار"الخظيب

1(،)"الاثباتغيرعنالرواية"ذم("،ثقةعنإلايقبللاوسلموالهعليهالله

"باب)2(،الضعفاء"عنوالروايةالنقلوكراهةالامناءمنالسماع"باب

عنالابوابهذهفيونقل")3(.والخلاعةالمجونهلعنالروايةكراهة

توافقها.نصوضاالائمة

3(.34-1)ص"الكفاية"(1)

."...السماعاختيارفي"بابوفيها:(132)ص)2(

.(158-156)ص)3(
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إليهذهبماعلىتدلالتساهلفيالواردةالنصوصأنفرضنافلو

الابوابهذافيالخطيبذكرهممنغيرهمنصوصفان،وموافقوهالنووي

قطعا.جماعالادعوىفبطلتذلك؛تخالف

النصوصعلىمطلقاالتشديدنصوصتحمل:يقالأنيجوزولا

ولا،التفصيلعنهيجئلممنمطلقاالتشديدعنهجاءممنلان؛المفصلة

.غيرهبنصإمامنصتقييداوتخصيصيصج

تقييدهااوتخصيصهايجوزلاالعامةمالكنصوصأنترىألا

؟!الشافعيبنصوص

فصل33[]ص

سكوتياجماعاإيكونأنفغايتهالنقضمنالاجماعدعوىسلمتولو

كيت:قالالمجتهدينبعضأنينقلأن:القويالسكوتيوالاجماعضعيفا،

هو:والضعيففسكتوا.العصرذلكفيالمجتهدينسائرذلكوبلغ،وكيت

وقدمخالفا.لهميعلمفلاالمطلعيبحثثم،المجتهدينبعضعنينقلأن

نأينبغيوقالا:جماعا،إذلكمثلتسميةحمدوالشافعيالامامانأنكر

هذا.نحوأومخالفا"لهمأعلمولاقبلنا،ممنجماعة"قال:يقول

يوجدلمإذاإليهيصارضعيفةحجةهذامثلأنمذهبيهمامنويظهر

وعلى.الصحابةعنالاثارتدلهذاوعلى،السنةمنولاالكتابمندلالة

ظنية،حجةبأنهيعترفونتيالسكوجماعالابحجيةالقائلينفانحالكل

منها.ومسالتنا،الاصولمسائلبهاتثبتلاالظنيةوالدلائل



185الضعيفالعديثاحكار8-

فصل"34[]ص

:أخرىبأمورالمجوزوناستدلوقد

:قالأنهوسلموالهعليهاللهصلىالنبيعنجابرعنرويحديثمنها:

".ذلكاللهأعطاهثوابهرجاءإيمانابهفاخذفضيلةوفيهشئاللهعنبلغه"من

مرفوعا.أنسوعنمرفوعا،عمرابنعننحوهوروي

فيوالسيوطي")1("الموضوعاتفيالجوزيابنذكرهالحديثوهذا

الكذابينعلىتدوروطرقه)2(.1-11113ص1ج"المصنوعةاللالئ"

لمتهمين.وا

اجتمعربماكانالقرونتلكفيوالكذابينوالصلالالزنادقةأنواعلم

)3(
بإسناديرويهمنهمكليذهبثم،حديثوضععلىفتواطؤو،جماعةمنهم

حديثاسمعواإذامنهمجماعةوكان.الناسعلىليشبهواصاحبهإسنادغير

يغلطونماكثيراوكانوا.إسنادالهيخترعمنهمكلذهبكذابمنغريبا

ذلك.بغيروإما،كتبهمفيلحاقبالاوامابالتلقينإماالرواةمنالمغفلين

معالطرقتعدديغرنكفلا،لحديثامارسلمنمعروفهذاكل

الزهدلىإبعضهمنسبوان،والمغفلينوالمتروكينالهلكىعلىدورانها

،لصلاح1والزهديظهرونوالصلالالزنادقةمنكثيركانفقد؛والصلاح

للناسترغيباالحديثفيالكذبي!ستحبونجهالاالزهادمنكثيرو]كان[

ايضا""الموضوعاتفيلجوزياابناخرجهماوانسعمرابنوحديثا(.105)(1)

.(6431و2641)

()2(1/41.)2

قلم.سبق"منهما":الاصل)3(
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عليكذبمن"المتواتر:الحديثبعضهمتاولحتى-زعموا-الخيرفي

!)1(.!!عليهلالهنكذبإنمافقالوا:النار"منمقعدهفليتبوأمتعمدا

يحملبل،للمجوزينحجةفيهكانلماالمذكورالحديثصحولوهذا،

توفيقا،باطلالامرنفسفيوهو3[ه]صالصحةظاهرهحديثبلغهمنعلى

لى.تعااللهشاءإنتيسياكمابالضعيفالعملمنالمنعلةادوبينبينه

علمائهمعنفيهانقل،المسألةهذهفيالاماميةلبعضرسالةرأيتوفد

الامامعنأئراوذكر،ويتمحليتاولذهبثم،بالضعيفالعملمنالمنع

محله،علمتفقدصحفان،ذكرناهالذيالحديثمعنىفيالصادقجعفر

اعلم.والله

شرعا.فيهمرغبوالاحتياطاحتياطا،بالضعيفالعملفيأنومنها:

فيكما،الاشتباهمواضعفييطلبإنماالاحتياطأن:لجوابوا

لأمشتبهاتوبينهما،بينوالحرامبينالحلال":عليهالمتفقلحديثا

)2(!"وعرضهلدينهاستبرأفقدالشبهاتتركفمن،الناسمنكثيريعلمهن

ما"دع:وسلموآلهعليهاللهصلىجدهعنعليبنالحسنعنرويوفيما

)3(."ريبةوالكذبطمأنينةالصدقفان،يريبكلأماالىيريبك

منالثلاثالتعجبوعلامات.لجوزيالابن(1/138):"الموضوعات"انظر(1)

لمؤلف.ا

ععهما.اللهرضيبشيربنالنعمانحديثمن(51)99ومسلم(،)52البخاري2()

حبانوابن(،1157)لعساثي1و2(،5)18والترمذي(،)1723حمدأاخرجه)3(

لحاكم:وحبانابنوصححه،صحبححسن:الترمذيقال.وغيرهم)722(

/2(13).
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المتفردالضعيفالحديثأنعلمتيأتيوماتقدمماتأملتإذانتو

الاشتباهفرضوعلى،باطلأنهالراجحبلالشبهةفييوقعلابعمل

تركايكونأنالعملتركفييحتملماغايةلان؛بهالعملتركفالاحتياط

والكذب،الدينفيوالاحداثالابتداعمنهفيخشى]لعملوأما،لمستحب

.تقدممماذلكوغير،بالتفريطالامةسلفتهامو،تعالىاللهعلى

علىيقدممنبمنزلةمشتبها،عندهالامركانإنالعملعلىفالمقدم

زوجته!أمهيأمهأيشكامرأةعلىالوقوع36[]ص

بالنية.قربةيصيرالمباحانومنها:

ثابتةعبادةعلىيعينأنشأنهمنمباحفيذلكمحلأن:لجوابوا

،مباحأمرإلىجاهليعمدنفأماالجهاد،علىالتقويبنيةكالاكلشرعا،

فيالاحداثهوفذلك؛عليهويحاقط،بهويتعبد،مقصودةعبادةأنهفيزعم

وإكمالالذكرحفظفيباياتهوالتكذيب،العالمينربعلىوالكذبالدين

مر.مماذلكغيرلىإ،الدين

قالعمن")1(الاربعين"شرحفيالهيتميحجرابنبهجابماومنها:

اختراعذكربمافاثباتها،الشارعمنتتلقىإنماالفضائل"إن:المانعينمن

بابمنذلكوليس":الهيتميقال".اللهبهياذنلملماوشرععبادة

بأمارةورجائهافضيلةابتغاءبابمنهووإنما،المذكورينوالشرعالاختراع

".عليهمفسدةترتبغيرمنضعيفة

32(.)ص)1(
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فيمايجوزإنماضعيفةبأمارةورجاءهافضيلةابتغاءأن:لجوابوا

فلاناأنكمعرفةوذلك،والقرائنوالمشاهدةلحسادلالةثبوتهفييكفي

الفقيرومواساةوالصالجلمالعاتوقيرفان؛صالجوفلانافقير،وفلانا،لمعا

فقيروفلاناصالجوفلاناعالمفلاناأنمعرفةولكن.بالشرعثابتةفضائل

والمشاهدةالحهرعلىمدارهابلالنقليةالحججعلىتتوقفلا37[]ص

كان-مثلا-فقيرفلاناانضعتفةأمارةوجدتفإذا،والقرائنوالتسامع

خلقا.ثوبهيرىكأنوذلكإليها،استناداعليهالصدقةفضيلةابتغاءللمكلف

الكافركخبروذلك،الشرعيةالاحكامبهاتثبتلاالتيبالاماراتهناويعتد

ونحوهاهوكالرؤيا،والصبيوالفاسق

الاحكامقبيلمنهيوانماشئفيالقبيلهذامنمسألتناوليس

.الاحكامثبوتفيشرعاالمعتبرةبالحججعليهايستدلإنماالتيالشرعية

دته.والحمدواضحوهذا

وقيام،معينيومصيامويختار،المباجيفعلأنجازإذا:يقالأنومنها:

ثانيوصوم،بهتزتنابالعقيقكالتختموذلك،دنيويسببلمجردمعينةليلة

يجوزلافكيففيها،سهرلانهليلتهوقمامقيه،فارغاكانلانهصفرمنيوم

ضعيف.بهاوردإذاولاسيمازائدةفضيلةالتماسوهودينيلسبب

ولااللهعلىكذبفيهاليسوالسهرالفراغواغتنامالتزينأن:لجوابوا

الاسئلةمنقدمنامالىإترجعأنوعليك،دينهفيزيادةولاباياتهتكذيب

يرجىأنهزاعماذلك،ونحوالقمرضوءفيالنومتحرىمنعلىتوردالتي

.والثوابالاجرلفاعله
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ثانيصوم38[]صتحرىمنعلىتوردبعينهاالاسئلةنقدمناوقد

اليوملصائميرجىمماأفصلوثوابأجرلصائمهيرجىأنهزاعماصفر،

.ونحوهقبلهالذي

الرجاء؟لهذااليومهذاصومالمشروعأمنلهذا:يقالفإنه

مااخرلى)إ؟..غيرهأمشرعهوجلعزالله:لهقيلنعم،:قالفإن

()1(.تقدم

الاسئلةسئلوالوفإنهمالسهر؛ومغتنمالفرالعومغتنملمتزين1فأما

لهم:يقالأنلىإالصحيحالوجهعلىأجوبتهافيلمرواالمذكورة

زينةحرممنقل>:لىتعااللهقال:فيقولون"ذلكالشريعةفي"فأوجدونا

،الفراغمنضربوالسهر7[،:]الشرح(فآنصتفرغت>فاذا32[،:]الاعراف<الله

فتدبر)2(.لجواز.اعلىمنعقدالمحققجماعلاو

!!!

.بعدها(وما571)ص(1)

كماالاخرىالقطعمنموضعينبهالحقناأوقد.الكتابمنالقطعةهذهتنتهيهنا)2(

عليه.التعبيهسياتي
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[)1(]فصل

البحثهذافيالشافعيالإمامنصوص

باللهكفرواوصنف...")2(:""الرسالةصدرفيالشافعيالامامقال

وصوراوخشباحجارةبأيديهمونصبوا،اللهبهيأذنلممافابتدعوا

استحسنوافاذاعبدوها،الهةودعوهاافتعلوها،أسماءونبزوااستحسنوها،

إنقاذهقبلفكانوا...فعبدوهغيرهيهمبأيدونصبواألقوهمنهاعبدواماغير

واجتماعهم،تفرقهمفيكفرأهلوسلموالهعليهاللهصلىبمحمدإياهم

تنزلفليست...اللهبهيأذنلمماوابتداعباللهالكفرالامورأعظميجمعهم

سبيلعلىالدليلثناوهجلاللهكتابوفيإلانازلةاللهدينأهلمنبأحد

فيها(".الهدى

)3(،السنةثبتتإذاوالسنةالكتاب:لىالاو،شتىطبقات"والعلم:وقال

بعضيقولأن:لثالثةو،سنةولاكتابفيهليسفيماالاجماع:الثانيةثم

والرابعة:،منهممخالفالهنعلمولاوسلموالهعليهاللهصلىالنبيأصحاب

الخامسة:،ذلكفيوسلموالهعليهاللهصلىالنبيأصحاباختلاف

وهماوالسنةالكتابغيرشيءلىإيصارولا،الطبقاتبعضعلىالقياس

-ب)17[01/]4658الرسالةمنالثانيةالقطعةمنوهوهنا،لحقناهاالفصلهذا(1)

ذكركما،بالضعيفلعملجوازعلىالنواويبهستدلماضمنمنولعلهب(.91

الرسالة.منالقطعةهذهمن6[]صالمؤلف

.(01)ص)2(

لوفاء.دارطفيليست"السنةثبتت"إذا)3(
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.(1()7642/)"ملاا"."انموجود

ولايحكمأنمفتياأوحاكمايكونأناستأهللمنيجوزلا..".:وقال

العلمأهلقالهماأو،السنةثمالكتابوذلك،لازمخبرجهةمنإلايفتيأن

يفتيولايحكمأنلهيجوزولاهذا،.بعضعلىقياسأوفيه،يختلفونلا

2(.()127)7/"الام""...لاستحسانبا

والهعليهاللهصلىالنبيعنالمأثورساقأنبعد-اللهرحمه-وقال

""الام"إعادةولاكرهتهنقصهأوشيئافيهزاد"فإن:الافتتاجدعاءفيوسملم

(1/.)29

أنهسلمةأبيبناللهعبد"عنفيهاوروى،التلبيةفيذكرهذاونحو

سعد:فقال،المعارجذايا:يلبيوهوأخيهبنيبعضسعدسمع:قال

اللهصلىاللهرسولعهدعلىنلبيكتاهكذاوما،المعارجلذوإنه؟المعارج

()3(.133-132)2/""الأم."وسلموالهعليه

وسلم:والهعليهاللهصلىالنبيتلبيةذكرأنبعدآخرموضعفيوذكر

:فيقوليعجبهشيئايرىأنإلاحرفاالتلبيةفيهذاعلىيزيدأنحب"ولا

وآلهعليهاللهصلىالنبيعنيروىلافانه،الاخرةعيشإلاعيشلالبيك

()4(.173)2/."فاعجبهراهشيءعندهذاغيرحرفاالتلبيةفيزادألهوسلم

.(ءلوفاادار-467)8/(1)

(2)(9/76-68).

()3/3(19-329)3.

(4)(/3525).
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للهالحمد:فقالعمرابنعندعطسرجلاأنجاءماهذاومثل:أقول

علىوالسلامللهالحمد:قولناوعمر:ابنفقال.اللهرسولعلىوالسلام

نأعلمنا،وسلملهوعلمهاللهصلىاللهرسولعلمناهكذاوليس،اللهرسول

خرجهو()1(،123)2/"الترمذي"جامعحال".كلعلىلله"الحمد:نقول

الذهبي.قرهو،غريبصحيح:وقال")2(المستدرك"فيالحاكم

ولاويقئلهابيدهاليمانيالركنيستلمأن"وأحب)3(:الشافعيوقال

قبلانهوسلموالهعليهاللهصلىالنبيعنروىحداأعلململانئي؛يقبله

اللذينالركنينباستلامامرهولا،بهبأسفلاقبلهوإنالاسود،لحجراإلا

يكنلم،البيتمنالأركانبينمااواستلمهماولوالاسود،الحجريليان

والهعليهاللهصلىاللهبرسوليقتديأنأحبنيلا،فديةولاإعادةعليه

".وسلم

أصحابمنرجلاأنالقرظيكعببنمحمدعن"روىكلاموبعد

ينبغيلا:ويقولكلها،الأركانيمسحكانوسلموالهعليهاللهصلىالنبي

لقذكان>:يقولعباسابنوكانمهجورا.منهشيءيكوننتعالىاللهلبيت

()4(.471-461)2/"الام"<..."حسنةأشوالمحهرسولوفىلكنم

ثمعباسابنقولوذكرالزبير،ابنيستلمهكانالذيأنذلكبعدوذكر

".لربيعبنزيادحديثمنإلانعرفهلاغريبحديث"هذا:وقال)2738((1)

".ناشيوخجمةترفيغريبالاسنادصحيححديث"هذا:وعبارته2(4/65)2()

)3(/3(284).

(4)/3(043-431).
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.(1)"نقولوبهذا":قال

391

فكانمعاويةمعطافعباسابنأنوغيرهأحمد)2(الامامروىوقد

رسولفيلكمكانلقد":ويقوليمنعهعباسوابنالشاميينيستلممعاوية

ذلك)3(.عنرجعمعاويةأن:الرواياتبعضوفي."حسنةأسوةالله

عنالشافعيجوابفيهوذكر،لذلكبابا"السنق("فيالبيهقيعقدوقد

لبيتهجرةاستلامهماأحدياعولم:الشافعي"قال:بقولهالهجرانشبهة

وسلموالهعليهاللهصلىاللهرسولاستلممااستلمولكنه،ونسكهالله

77(.)5/"البيهقي"سنن.عنه"أمسكعمامسكو

صلىالنبيبأنواحتجاالشامييناستلامعدموعثمانعمرعنجاءوقد

)4(.يفعلهلموسلموالهعليهالله

أراديكونأنيمكن."..بهبأسفلاقبلهوان":الشافعيوقول:أقول

ذلك،بعدبينهكمافديةولاعليهإعادةلاانه:أي،والفديةالاعادةبالبأس

لاوهذا،،بالاتباعنأمرأنلاغيرفحسنقبلالبيت"وأي:موضعفيقالولكنه

بل،الدينمنانهفاعلهيزعملمإذامباجانهأرادولعله،إشكالعنيخلو

مع،ركعةكلفي<أحداللههو>قليقرأكانكالذي،المحبةبباعثفعله

ماوتقبيلجمالا،إثابتالصلاةفي<حدهوالله>قلفإنفرقا،بينهماأن

)1(/3(.)435

.(245)3/:لحاكموامعلقا،(061)8المخاريواخرجه2(،012)2()

"."صدقت:الايةعباسابنلهذكرلمامعاويةقولوفيه()1877"المسند"في)3(

5(.1)2ايضاحمدارواهعثمانوخبر313(،،)253أحمدرواهعمرخبر4()
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لمخالفتهالاعتبارفاسدوالقياستفصيلا،ولاجمالاإيثبتلمالاركانبين

وتركهالاسود،الحجروسلموالهعليهاللهصلىالنبيتقبيلفان،النص

الحجرمزيةمنجاءمامعهذا،الفرقعلىالدلالةفيواضحغيرهتقبيل

أعلم.والله،البيتسائرعلىالاسود

وسلموالهعليهاللهصلىالنبيعنبعضهاأدعيةالحجفيالشافعيئوذكر

أحد،عنيحكهلموبعضهاالتابعينبعضعنحكاهاوبعضها،يثبتلابسند

مستحبةالادعيةتلكأنيتوهموقد،ونحوه"ستحب"أ:بقولهعنهاويعبر

الله-شاءإن-مرادهوإنما،اللهشاءإنالشافعيمرادهذاوليس،التعيينعلى

مناسب،ذكرهالذيالدعاءوذلك،مستحبللمقامالمناسبالدعاءأن

يكسبالسلفبعضعنووسلمواالهعليهاللهصلىالنبيعنوروايته

اخردعاءلىإعنهلحاجاعدلولو،يكرهممّاالدعاءبسلامةطمأنينةالنفس

رويةعنالقولبابفيالشافعيقالولهذابالمستحب؛أتىقدكانمناسب

مايقولأنالبيترأىإذاللرجلفاستحب":الادعيةبعضساقأنبعدالبيت

.(1()441)2/".لىتعااللهشاءإنأجزأهحسنمنقالوما،حكيت

خاصامثالاويذكركذا،أستحسث:يقولالشافعيكلامفيكثيروهذا

بعينه.مستحبانهلاالمطلقالمستحبأفرادمنفردانه-أعلموالله-يريد

النبيعلىيصلىأنالذبحعندكره-اللهرحمه-مالكاأنذلكفمن

"باسمالذبيحةعلى"والتسمية:الشافعيفقال)2(،وسلموالهعليهاللهصلى

)1(.)3/423(

383(./1):"لجليلاو"مواهب281(،)3/":والتحصيل"الميانانظر2()
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معأكرهولاخير،فالزيادةوجلعزاللهذكرمنشيئاذلكعلىزادفاذا("الله

أحبهبل،اللهرسولمحمدعلىاللهصلى:يقولأنالذبيحةعند)1(تسميته

!ذلان؛الحالاتكلفيعليهاللهفصلى،عليهالصلاةيكثرأنحبوله،

اللهشاءإنعليهايؤجرلهوعبادةلىتعابادلهإيمانعليهوالصلاةوجلعزالله

صلاتهتكونأنعليهنخافولامسلما،نعلمولسنا:قال..قالها.منلىتعا

يكونأنخشيتولقد)2(،بادلهإيمانإلاوسلموالهعليهاللهصلىعليه

صلىاللهرسولاسمذكرعنالنهيلجهالةاأهلبعضعلىأدخلالشيطان

لمعنىحالفيعليهالصلاةليمنعهم،الذبيحةعندوسلموالهعليهالله

3()3(.50)2/"الام"...".الغفلةأهلقلوبفييعرض

ذكريطنأو،وللرسولللهالذبحينويأنإلخ"...لمعنى":بقولهيعني

يريدخير""فالزيادة:وقولههذلكنحوأواللهاسمذكرلزوملازماالرسول

له"أحبه"بل:قولهوهكذا،وغيرهالموضعهذابينالمشتركةالمطلقةالخيرية

وهذامطلقا،محبوبةوسلموا-لهعليهاللهصلىالنبيعلىالصلاةأنمراده

هذافيغلطوإن،عبارتهسياقفيظاهروهذا،المطلقذلكأفرادمنالموضع

.الخصوصعلىبعينهالموضعهذافيمستحبةأنهافزعمالفقهاءبعض

عندوسلموالهعليهاللهصلىالنبيعلىالصلاةبأنلمالكيحتجوقد

ولاأصحابهمنأحدعنولا،وسلموالهعليهاللهصلىعنهتنقللمالذبح

."على!:"لاما"في(1)

".بالته"الايمان:الوفاءدار.طوفي،الاصلفيكذا)2(

)3(/3(1-62.)622
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.(بعضها)1تقدمقدمواضعفيهذابمثلالشافعياحتجوقد،التابعينأئمة

بقولهعباسابناحتجاجمروقد،سنتهمنوسلملهوعليهاللهصلىوتركه

ومثلها2[،1:]الاحزاب2(()أسوخسنةللهرسولوفىلكملقدكان>:لىتعا

31[.:عمران]ال<فأتبعوفياللهنكنتمتحونقل>:لىتعاقولهلحجةافي

اتباعهمنفان؛وسلموالهعليهاللهصلىبطاعتهالامرفيالاياتمنوغيرها

أرادالذينالنفرعلىوسلموالهعليهاللهصلىالنبيغضبوقد،تركهماترك

الثالثوأراد،ينامولاالليليقومأنالاخررادويفطر،ولايصومأنبعضهم

زجرهمفيوسلموالهعليهاللهصلىقالهومما،يتزوجفلاللعبادةيتجردأن

".منيقليسسنتيعنركب"فمن:أمثالهموزجر

النبيتركأنبيانفيلذلكمزيدوسيأتي،وغيرهعمراحتجاجومر

حجة)3(.وسلموالهعليهاللهصلى

كان:]قالللعيد()4()الاغتسالبابفي-اللهرحمه-الشافعيوذكر

وأعرفأحسنأنه،سنةالعيدينفيالغسلأنفيوعروةسعيدمذهب

يك!ي!م[.اللهرسولسنةبانهحتمأنهلا،لحونصاقومفعلهقدواننظف،و

ال!!الال!

191(.)ص)1(

291(.)ص)2(

.بعدها(وما002)ص)3(

باقينقلتوقد،الرسالةمنالثانيةالانسخةمنالقطعةهذهانتهتهنالىإ(.2948/)(4)

"."الاممنالشافعيكلام
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[)1(]فصل

بحديثالعملفيهااستحسنوااكابربعضعنمسائلتوجدقدنعم

الاصولمنعظيمأصلبهيثبتلاذلكمثلولكن،ضعيفأنهيطهر

منعندكانالحديثذلكأنلاحتمال؛القطعيةالاصولبهتعارضالشرعية

سهواذلكيكونأو،القياسمنولوعاضدلهكانأوصحيحا،بموجبهقال

ذلك.غيرأو،منه

يتوهمهيئةعلىالمباحاتبعضعلىالمحافظةبعضهمعنيروىوقد

لهتكونوقد،مستحبةيراهاهويكنولم،مستحبةأنهايرىكانأنهالناس

يروىكماأحد.لكلالنيةهذهتتفقلاولكن،قربةبهاالمباجذلكيصيرنية

)2(،اغتسللحديثامجلسرلىإالخروجأرادإذاكاناللهرحمهمالكاأن

قبلاغتسلتإلاحديثاالصحيحكتابيفيوضعتما:قالالبخارينو

4(.0).....يورثالغسللانيغتسلانكانافكانهما)3(.ركعتينوصليتذلك

]فصل[

منهايستثنىولاقطعامذمومةالمذكور)5(بالتعريف[]والبدعة21[]ص

[401/]658الرسالةمنالثانيةالقظعةمنأضفعاه[لرسالةآخرلىاهنامن(1)

عليه.التنبيهسياتيكماموضعينفيخرمفيهاحصلوفدب(33ب-23)ق

76(.2//1)ق:"واللغاتالاسماءتهذيب"انظر2()

.(21/204):و"السير"(،29/):بغداد""تاريخانظر)3(

كثر.اوورقةخرمهنا)4(

عن-المؤلفحديثانضحوو،الكلاممنهذاقبلماسقطالسالفالخرمبسبب)5(
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")1(،"الاعتصامفيالشاطبيبسطهاوقد،تحمىلاذلكوأدلةندء،

بعضها:لىإوساشير

عليه،الكذب:قسمينإلىكتابهفيالكفرقسمتعالىاللهأنفمنها:

ممنظلمومن>:لىتعاقولهمنها،كثيرةذلكفيوالآيات،باياتهوالتكذيب

لت!فرن(محويجهنمفىأليتى-جاءهلضابالحقاؤكذب!ذباأللهعلأفزى

كذبالله!تبممنطلم>فمن:تعالىوقوله68[،]العنكبوت:

.32[:]الزمر(للبهفرينمحويجهنمفىأليس"جاإذبا!دق

العملذلكنمسبفقد،تعالىاللهمنثوابهيرجوعملاعملمنوكل

اللهعلىكاذبفهووإلاالدينمنأنهسلطانعندهكانفإن،الدينلىإ

مستندواما،الدلالةقطعيةالقرءانمنكايةبذاتهيقينيإماوالسلطان،لىتعا

العلماء،أكثرعندنفسهفيقطعياليسفانه،صحيحكحديثيقينيلىإ

فإن،الصحيحبالحديثالعملوجوبوهو،قطعيأصللىإمستندولكنه

.يفيدهلامنهافردكلكانوان،اليقينيفيدذلكعلىالادلةمجموع

اللهقالالذيالخرصمنفهوقطعيلىإيستندولاقطعيايكنلموما

!إن:فيهقالالذيالظنومن[،01:]الذاريات<الحزصون>قتل:فيهلىتعا

ولاوجلعزاللهعلىكاذبفصاحبه36[،:]يونس<شئاالحنمنلايغنيالظن

بد.

بالدينأمرإلصاق"هولمؤلفاأرادهالذيوالتعريف،معكوفينبينفأضفناهالبدعة

للمؤلف.(العقيدةرسائلضمن88-)ص"البدعة"حقيقةانطر".الدينمنوليس

(1)/3(-62.)66
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منولكنهذا،فيداخلةكلهاتعريفها)1(سبقالتيالمذمومةوالبدعة

)2(.لىتعااللهشاءإنموضعهفيإيضاحهيأتيماعلىيعذر،منالناس

ماالأحاديثتلكومنكلها،ذمهاعلىالاحاديثتضافرتهناومن

سمعت:قالأبيهعنالصاددتىجعفرلىإمتواترةطرقمنوغيرهمسلمرواه

يوموسلموالهعليهاللهصلىالنبيخطبةكانت:يقولاللهعبدبنجابر

أما"-:صوتهعلاوقد-ذلكبعديقولثم،عليهويثنياللهيحمد:لجمعةا

الأموروشرمحمد،هديالهديوخير،اللهكتابالحديثخيرفانبعد،

)3(.11ص3جمسلم"ضلالةبدعةوكلتها،محدثا

والهعليهاللهصلىالنبيكررلماالدينفيالاحداثخطرعظمولولا

جمعة.كلالكلامهذاوسلم

فيالبدعةالحديثهذافيبالبدعةالمرادأنالمحققوناتفقوقد

هديهمنكانمافيهاأدخلمنمنهمولكن-تعريفهاقدمناماعلى-الدين

لحديثاهذامناستثنائهلىإفاحتاج،بالقوةوسلموالهعليهاللهصلى

.الكثيرةالأحاديثمنوغيره

الأحاديث،هذهفيالبدعةمنأعملغةالبدعةأنلىإنظرمنومنهم

وغيرهلحديثاهذانصوقد.لخمسةاالاحكاملىإقسمتهالىإفاحتاج

مافاقل.ضلالةبدعةكلوأنالامور،شرالباعأنالاحاديثمن22[]ص

.(5)رقمحاشية(791)صانظر(1)

2(.21-112)ص2()

)3(.)867(
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إلابدعةكونهعنالعمليخرجفلاوحينتذالكبائر،منأنهاذلكعليهيدل

منالعملذلكبأن=يقينلىإالمستندالظنغلبةأو،اليقينبهايحصلبحخة

ينفعهولاذلك،عنبعيدوالضعيف،وسلموالهعليهاللهصلىالنبيهدي

علىيدلالتطوعوصيامالليلقيامبمطلقالامرفان،تحتهيندرجعمومثبوت

رجاءيومهاصاماوشعبانمنالنصفليلةقامفمن،والاياملياللياتساوي

لىإاحتاجعليهاواظبفإنصفر،منالنصفليلةثوابمنأعظمثواب

لمفإنعليها،المواظبةوسلموالهعليهاللهصلىالنبيهديمنبأنسلطان

يدللاالعمومذلكأنعلمتوقد،بدعةفعملهذلك،علىسلطانلهيكن

ذلك.علىوقسسلطانا،يصلحلاالضعيفلحديثاوأنذكر،ماعلى

النبيسننمنسنةتفوتهمانالامةوسلفوالتابعينبالصحابةيطنولا

كانإنبهاوالمنفردالضعفاء،بعضبهافينفردوسلموالهعليهاللهصلى

.(1سلف)كماالغرائبذمفيالائمةأبلغوقد،غريبحديثفذلكواحدا

حجة[هوول!روالنبى]ثرك

بالاحاديثإثباتهاالمتأخرونيحاولالتيالفضائلعامةأنواعلم

والهعليهاللهصلىالنبيعملانهصحيحوجهمنينقللممماالضعيفة

من26[]صبهيعمللممنهاوكثير،التابعينأئمةولا،أصحابهولابهاوسلم

والهعليهاللهصلىالنبيبأنالحكموجبكذلككانوما،قرونلىإبعدهم

....بهيعملوالمعنهملىتعااللهرضيصحابهووسلم

والهعليهاللهصلىلتركهنقلهموأما"فصل،:"الموقعينإعلام"وقي

ب[.25]قخراولىإصفحات9علىالمؤلفضربهعامن(1)
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..كذا.تركبانهتصريحهم:أحدهما،سنةوكلاهما،نوعانفهووسلم

وأكثرهمأوودواعيهمهممهملتوفرتفعلهلولمانقلهمعدمنيوالثا

فيبهحدثولا،البتةمنهمواحدينقلهلمفحيث،نقلهعلىمنهمواحد

يكن".لمأنهعلمأبدامجمع

ينقل.لمفكانهثابتغيروجهمننقلوما:أقول

القولأنيعلمههناومن":قالأنلىإ،ذلكمنأمثلةذكرئم

سنةوسلموالهعليهاللهصلىتركهفإن)1(،السنةخلافذلكباستحباب

فعلهماتركاستحبابنانظيركانتركهمافعلاستحببنافإذا،سنةفعلهأنكما

."...فرقولا

والهعليهاللهصلىلهتكذيبالثابتةالسنةتركاستحبابأنيعني:أقول

كذبتركهمافعلوالستحباب،شرعهمايناقضالدينفيوشرع،وسلم

فعلهماللتكاسلتركتاإذافأما.يشرعهلمماالدينفيوشرع،لىتعااللهعلى

وأمعصيةيكونأنالاولغايةلان؛تركهمافعلاستحبابنامنجداأهونفإنه

وأما.باياتهتكذيبولااللهعلىكذبفيهوليس،الاولىخلافأومكروها

ذلكمعوفيه،اللهبهيأذنلملماالدينفيوشرعاللهعلىكذبفهوالثاني

وأالشريعةحفظمنبهتكفلوفيما،الدينإكمالمنعليهنصفيماتكذيب

للصحابةأو،إليهاللهنزلمايبلغلمبأننهوسلموالهعليهاللهصلىللنبيرمي

جميعالهمورمي.بعدهممنأوالتابعينلأئمةأوسمعوا،مايبلغوالمبأنهم

فأحياهاالمبتدعهذاجاءحتىالفضائلمنفضيلةعنمقصرينكانوابأنهم

لما.دلهباوالعياذ

"."الاعلاممنو[لمثبت"وما":الاصل(1)
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نقليستلزملاالنقلوعدم،يفعلهلمانهلكمأينمن:قيل"فان:قالثم

صحولو،عليهكانوماوسنتههديهمعرفةعنجدابعيدسؤالفهذا؟العدم

لكمأينمن:وقال،للتراويحالاذانمستحبلنالاستحب1()وقبللالسو

اينمن:وقال،صلاةلكلالغسلاخرمستحبلناواستحمث؟ينقللمانه

ليلةأوشعبانمنالنصفليلةصلاةاخرلناواستحب؟...ينقللمانهلكم

بابوانفتح؟ينقللمإحياءهاأنلكمأينمن:وقالرجبمنجمعةأول

"إعلام."ينقللمهذاأنلكمأينمن:بدعةلىدعامنكلوقال،البدعة

()2(.2044/)"الموقعين

الشرعمنلدفعهويكفيجماعا،إمردودفرضهالذيوالسؤال:أقول

وما9[،]الحجر:(له-لجفالونوإناكأانزفانانخن>:لىتعاقوله27[]ص

الانبياء،خاتموسلموالهعليهاللهصلىمحمدابأنبالضرورةالدينمنعلم

علمماوالعادةالعقلجهةومن.الشرائعتمةخاوشريعته،الكتبخاتموكتابه

جزئياتتبليغعلىوسلموالهعليهاللهصلىالنبيئحرصشدةمنبالتواتر

منلى!وتبليغهذلكحفطعلى-كثرتهممع-أصحابهوحرص،الدين

شروطيجمعالذيالحديثالعلماءبعضأنكرلقدحتىجرا،وهلمبعدهم

وجدلانه؟الصحيحةالاحاديثمنكثيرامالأوأنكرفرد،ولكنهالصحة

فييترددفانهاللهرحمهحنيفةأبووكذاخلافها.علىالمدينةاهلعمل

العمل.خالفتإذالافرادالاحاديث

"."الاعلاممنلمثبتوخطأ.""وقيل:الاصل(1)

()2(4/-264.)265
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الاصلفيداخلةلانها؛الصحيحةالافرادبالاحاديثالعملنرىونحن

لىتعااللهتكفلماأننرىولانا؛الصحيحبالحديثللعملالموجبالقطعي

بذلك.يحصلالشريعةحفطمنبه

جماعةبهايحدثأنلهويتفق،بالسنةالصحابيينفردأنيجوزوقد

وإنالفردلحديثافينترددأنناعلى.فقطمنهمواحدفيبلغها،محصورين

تتوفرأنشأنهمنأوكثيرا،سببهيتكررعملعنكانإذا،ثقاترواتهكان

فيشبيهلهيوجدلمبأن؛المعنىغرابةذلكلىإوانضم،نقلهعلىالرغبات

الشريعة.

المباجأنعلىالاجماع:بالضعيفبالعملالقائلونبهاحتجومما.

بالنية.قربةيصير

يمكنكانإذاالثابتةالشرعيةالمقاصدفيذلكمحلأن؟لجوابوا

الشرعيعينولمذلك،فيكافيةمنهاواحدةكل،كثيرةبوسائلتحصيلها

نأحينئذيعلمفانه؛للمكلفالنظرتركبلالتحديد،سبيلعلىمنهاوسيلة

الوسائلمنشاءوسيلةبايالمقصدذلكلىإيتوصلأنالمكلفعلى

نأالمكلفعلىيجبأنهثبتواجباالمقصدكانفاذانفسها،فيالمباحة

فإذاالتخيير،علىواجبةحينئذوهي،الوسائلتلكمنبوسيلةإليهيتوسل

كانوإن،واجبحينئذلانه؛قربةالواحدذلكصارمنهاواحدااختار

واحدااختارفإذاالتخيير،علىمندوبةالوسائلتلككانتمندوباالمقصد

النبيهديمنالمقصدذلكلىإبأحدهاالتوسلويكونمندوبا،صارمنها

المقصد،لذلكبهتولسلأنهعنهثبتإنبالفعلوسلموالهعليهاللهصلى

ولكن،بغيرهعنهاستغنىكانإنبالقوةوسلمو]لهعليهاللهصلىهديهومن
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تكونوانمابذاتها،قربةليست28[]صالوسيلةتلكأنيعلمأنالعاملعلى

تابعيهإيهامعنيحترزأنمتبوعاكانإذاوعليه،قربةلىإبهاللتوسلقربة

بذاتها.قربةأنها

التوسلويمكننابهماامرناشرعيانمقصدانلجهادواالحجذلكفمن

والبغالالخيلعلىوركوبامشياالحجلىإكالسفر،متعددةبامورإليهما

وفي،بخاريةأوشراعيةالبحريةالسفنوفي،والفيلةلجمالولحميروا

علىمنهاشيئاالشرعلنايحددولم،ذلكوغيروالطياراتوالسياراتالقطار

الناقةعلىبالركوبوسلموالهعليهاللهصلىالنبيوتوسلالتقييد.سبيل

عليهاللهصلىهديهمنالوسيلتانهاتانفكانتبالمتد،أصحابهمنوكثير

وأالسيارةاوالقطارأوالباخرةبركوبالتوسلوأما،بالفعلوسلمواله

.بالقوةهديهمنولكنه،وسلموالهعليهادلهصلىعهدهفييقعفلم،الطيارة

اشتطاعمنائبيتحبئالناسعلى>ودله:وجلعزاللهقولبذلكيصرحمماو

منسبيلونحوهماوالطيارةالسيارةوركوب79[.:عمرانل]<سبتلألية

هديهمنوالرمحبالسيفإلتهفالتوسللجهاد،احالهذاعلىوقس،السبل

هديهمنوغيرهماوالمدفعوبالبندق،بالفعلوسلموالهعليهاللهصلى

منستظغتمئالهم>وأعذوا:وجلعزاللهقولبذلكيصرحومما،بالقوة

6[.0:]الانفال<قوؤ

تعيينبدون:أيمطلقابهامرناشرعيمقصدالقرانءةفراأن:ذلكومن

علىبوسائلهأمراذلكفكانوالتقييد،التحديدوجهعلىوسائلهمنوسيلة

هديمنفهيالزجاجيةبالنطاراتالتوسلذلكفيفيدخلالتخيير،وجه
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لانها؛عهدهفيتستعمللمإنمالانها؛بالقوةوسلموالهعليهاللهصلىالنبي

النبيعهدفيمتيسرةوسيلةالشرعيللمقصديكونوقد.موجودةتكونلم

لابحيثإما،الوسيلةتلكتختلبعدهثمبهفيعملوسلموالهعليهاللهصلى

وحينئذمنها،أصلحغيرهايصيربحيثواماالمقصد،لتحصيلكافيةتبقى

وسلم،والهعليهاللهصلىعهدهفيكانتالتيالوسيلةعنالعدولفينبغي

كتحصيلوذلكلعينها،واجبةفتصيرعهدهعلىتكنلموسيلةتتعينوقد

علىتكنلموسيلةتصيروقدالجهاد.الاتمنونحوهماوالمدافعالبنادق

هذينوعلىلعينها،مستحبهبفتصير،عهدهعلىكانتالتيمنأصلحعهده

قسمهماعلىالبدعةأقساممنوالمستحبالواجبقسميدورالقسمين

العلماء.92[]صبعض

عندو]لبخاري،التحديثإرادةعندمالكاغتسالتقدمفيماويدخل

وجوبالشرعيةالمقاصدمنلان)1(؛الصحيحفيلحديثاإثباتإرادة

وفي،وسلملهوعليهاللهصلىالنبيعنالحديثقيالخطأعنالتحفط

حكمهأنيرىلحاكماكانإذاولاسيما،بالصحةلحديثاعلىالحكم

أقوىليكونالاغتسالالتحفظلىإالوسائلومن،القيامةيوملىإبهسيعمل

وسلموالهعليهاللهصلىالنبيوكان،الفطنةولطفالذهنوصفاءللنشاط

صحابهماو،والعصمةالقوةمنلهتعالىاللهوهبهبماذلكعنمستغنيا

يخشونيكادونلاأنهممع،بعدهمممافطنةقوىوأذهائاأحضرفكانوا

فهممرارا،وسلموالهعليهاللهصلىفيهمنالحديثسمعوالأنهمالخطأ؛

عنذلكيشبهممايصحلعلهماكلهذافيويدخلفيه،شكلايقينعلى

.(791)صسلففيمايجهماتخرانظر(1)
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واللهالخطأ،عنمعصومامنهمأحديكنلمألهنعلمانناعلى،السلفأئمة

أعلم.

الوضوء،فيالرقبةمسحبهوزنتثم،تقدمبماخبراأحطتإذا

لكاتضح،بالصيامويومها،بالقيامشعبانمنالنصفليلةوتخصيص

علىبهايتدينإنمابهاوالعامل،وسائللامقاصدمثالهاوهذهفار،الفرق

عليهاللهصلىالنبيهديمنليستأنهاعلىقائمةوالحجةبذاتها،قربةأنها

اللهصلىهديهمنأنعلىقائمةالحجةبل،بالقوةولابالفعللاوسلمواله

بل،بالقوةهديهمنأنهايقتضيماهنالنوليس،بالفعلتركهاوسلموالهعليه

الشرعيةالمقاصدفأما،تقدمكماالوسائلفييتصورإنمابالقوةلهدياإن

لىإيحتاجهذاوتحقيق،بالفعلوسلموالهعليهاللهصلىهديهمنفكلها

إطالة.

احتياطا.بالضعيفالعملفيأن:بهاحتجواومما.

اياتالقرانوفي،عليهيحثالشرعفان،الاحتياطحبذايا:لجوابوا

اخر،موضعفيذلكبعضذكرناقد،كثيرةفيهوالاحاديث،إليهتشيركثيرة

،الاشتباهعندالاحتياطمحل:فأقول،الاحتياطهومانعرفأنعليناوانما

خطرا.أقلهومااوفيه،خطرلامايختارأنحينئذللمكلففينبغي

منهيعرفماقدمناقدبل،بحجةليسضعفهثبوتبعدالضعيفوالحديث

بطلانه.علىقائمةالحجةان

فإنكالاولفأماتركا،أوفعلايقتضييكونأنالضعيفيخلولا:نقولثم

تحقيقه-ياتيكما،شركأوحراموهي،البدعةفيوقعتعليهدلماعملتإن

ضعيفااحتمالاهناكأنالامرفغايةبهالعملتركتوان-،لىتعااللهشاءإن
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تتركأنهوأليس؟الاحتياطكيفالاننيفأخبر3[0]صمستحبا،تركتانك

تدبر.!؟الشركأولحراماالبدعةفيتقعلئلابالضعيفالعمل

انهعلىالدليلقاملماتركااقتمىإنالضعيفلان؛فكذلكالثانيوأما

مباج،انهعلىالدليلقاملماتركااقتضىوان،فواضحمستحبأوواجب

وأحرامايكونأنمنخوفاإباحتهعلىالدليلقامالذيالمباجفترك

بدعةالدينمنليسانهعلىالدليلقامبماوالتدين،بتركهتدينمكروها

مؤِمنيندايختهإنكنخعليهاللهاشمبهرمما>فكلوا:لىتعاقال،شركأوحرام

عليكتمحرممالكمفضلوقذعليهالئواسمدبهرمضالاتا!لوألكم!وما

علمهورئثإنعلمبغيزباهوايهمتيضلؤننكثيماوإليةاضطرزتمماإلا

يسيبزونافيثميكسبونالذجمتإن،وباطنهلإثرطهر!وذرويالمعتدين

وإنلف!قورإنه-عليهاللهاشمثيهرلؤمماتأ!لواولا!يقترفونبماكانوأ

لممثركون<نكمطعتموهموإبئليجدلوكنمإلى+انليابهزليوصنآلشل

121[.118-]الانعام:

أوحواوالانسلجناشياطينأن:حاصلهماالنزولبأسبافيوجاء

فلا-الميتةيعنون-لىتعااللهذبحماأما:للمسلمينيقولواأنالمشركينلىإ

الناسبعضتحملقدشبهةوهذه.فتأكلونبأيديكمذبحتمماماو،تأكلون

أولى،ذبحتفمااللهذبجماحرمإذا:يقولأصلا،اللحميأكللاأنعلى

اللهذبجفماذبحناهمالناأحلاذا:قائلينالميتةاكلعلىاخرينوتحمل

شركالقولينكلانفيهاوبينالايات،هذهلىتعااللهفأنزل،لىأولىتعا

وجل.عزاللهيشرعهلمبماتدينمنهماكلالانللايمان؛مناف

عليهاللهوسميناذبحناهماأكلعنبالامتناعلتديناكانإنما:قلتفإن
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بالامتناعالتدينكذلكولاقطعيئ،حلهلان؛للايمانمنافياكفرالناأخلهمما

قطعيا.حلهيكنولمضعتف،حديثبتحريمهوردعما

بهالعمليجببهالمعتدالشرعيالدليللان؛ضعيفالفرق:قلت

وجوبأنإلاذاتهفيظنياكانوان،فانهالصحيحكالحديثوذلكقطعا،

المعتدالظنيةالادلةسائروكذلك،قطعيمطلقاالصحيحبالحديثالعمل

الفقهصولو،الفقهأصولمنأصلإلىيرجعمنهافردكلفإنشرعا،بها

أصولمنقطعيفوقهأصللىإيرجعفانهظنيامنهاكانوما،قطعية

للعذر.31[]صالتكفيرعنيتوقفوانما،الشريعة

الصحيحلحديثباالعملوجوبأنأعلمأنا:قالرجلاأنوافرض

الضبلحمحلفيالحديثأنوأعلم،الشريعةاصولمنقطعيأصل

فإن،حرامالضبلحمإن:أقولولكني،يعارضهماعنديوليس،صحيح

عباراتهم.بعضنقلتيوسيأ،الرجلهذايكفرونالعلماء

"،الإسلامبقواطع"الإعلامكتابهفيالهيتميحجرابنقالهماومنها:

أهلمنالمجازفينبعضفدخلهعظيمابيتابنىأميراأنقريبا"ووقع:قال

ثلاثةإلىإلاالرحالتشدلا":وسلموالهعليهاللهصلىقال:فقال،مكة

ذلك،عنسئلتوقدأيضا.البيتهذالىإالرحالتشد:أقولوأنامساجد"،

وتشديداتهم-والمالكيةالحنفيةلقواعلمبالنسبةانهفيهويتحرريتجهوالذي

أئمتناكلاممنعرفومالقواعدنابالنسبةوأمامطلقا،عندهمبذلكيكفر

عليهاللهصلىحصرهعلىاستدراكانهاللفظهذافظاهر=واللاحقالسابق

اللهصلىنبيناشرعهماغيراخرشرعاشرعوانه،بهساخروانه،وسلملهو

فيالثلاثالمساجدبتلكالبيتهذاألحقوانه،وسلموالهعليه
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اللهلىإالتقربهيالتي،العظيمةالمزيةبهذهالمساجدبقيةعنالاختصاص

إليها.الرحالبشدلىتعا

القبيحاللفظهذاعليهادلالتيالاربعةالمقاصدهذهمنواحدوكل

فالذيأطلقوان،كفرهفينزاعقلاأحدهماقصدفمتى،مريةبلاكفرالشنيع

فيهاللفظظهوروعندالكفر،فيظاهراللفظأنعلمتلماأيضا؛الكفريتجه

وتأتي.مرتكثيرةفروعمنعلمكمانيةلىإيحتاجلا

ذلكيكون،بلدهفيأعجوبةلكونهالبيتهذاإلايردلمباصنهأولوإن

شداقتضتالمساجدتلكعظمةأنكما،رويتهلىإالناسمجيءفيسببا

لحيس1وبالضربالبليغالتعزيرفيعزرذلكومع،ذلكمنهقبلإليها،الرحال

كماالقتللىإالتعزير(1اقتضاء*رأىلوبل،لحاكمايراهمابحسبوغيرهما

الغايةفيهابلغفانه،ومجازفتهشرهمنالناسلاراحيوسفأبيعنسيأتي

36*2(.ص""الاعلام".امينوعليهعلينااللهتاب.القصوى

النبيعنيروىكما،الاشتباهعندهوإنماالاحتياطمحلأنوالحاصل

تكوناناخشىانيلولا":فقالملقاةتمرةرأىآنهوسلموالهعليهاللهصلى

منتكونانيحتملموضعفيوجدهاكانكانهلاكلتها!*3(.الصدقةتمرمن

موضعفيكانولومتكافئانوالاحتمالان،غيرهمنتكونوأنالصدقةتمر

"افضاء".:المطبوعةفي(1)

(.إيلافدارط2-45-532)ص2()

وحسنه.جدهعنأبيهعنشعيببنعمروحديثمن672(0)أحمداخرجه)3(

":"المجمعفيالهيثميوقال99(،)2/الاحياءفيتخريجالعراقيالحافظ

.موثقونرجاله88(:)3/
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أعلم.واللهعنها،كف(لما)1الصدقةتمرمنتكونلاأنفيهالغالب

تمرمنتكونأنخشيةعنهامنعهإنماأنهصرحانهذلكعلىوالدليل

لماولكنبال،عندهلهاتربلفقير32[]صتكونأنيحتملانهمع،الصدقة

فتدئر..وسلموالهعليهاللهصلىالنبيبهيعتدلمضعيفاالاحتمالهذاكان

لهينبغيفانهالمجتهدفامامقلدا،أومجتهدايكونأنيخلولاوالمسلم

حتىالحكمعنيتوقفأنضعيفأمهوأصحيحلهيتبينلمحديثبلغهإذا

عملالتبينقبلالمسالةتلكفيالعمللىإاضطرإذاولكنه،لهيتبين

هذاوعلى.الحديثذلكعنوأعرضالثابتةالادلةمنعندهمابحسب

الائمة.عملجرى

يعلملالحديثايبلغهماكثيرالىتعااللهرحمهالشافعيالإمامترىألا

وقد.بهفيؤخذلحديثايصحأنإلا:يقولثمبخلافهلحكمبافيجزمصحته

القولالشافعيعلقفيماالمنحة"سماهكتاباذلكفيحجرابنلحافظاجمع

إمامقالفقدتحريمايقتضيالحديثذلككانذاولكن."الصحةعلىبه

ابنونازعه2(.>يتبينحتىالانكفافيجبالمستور:حديثفيلحرمينا

ابنلحافظاعن"المغيثفتح"وفي>3(.بالشكيزاللااليقينبأنالسبكي

فلامنهيئسإذافاما،التبينيرجىدامماذلكوأن،لحرميناإماميوافقماحجر

انقلابمعنىفيالسخاويوتردد.كراهيةالإباحةوتنقلب،الانكفافيجب

سهو."كما":الاصل(1>

.6(1/41):"البرهان"في2()

.(176)2/العطار":حاشيةمع-لجوامعاجمع"في)3(
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.(1)138ص"المغيث"فتح.لهانفيأمهوللكراهيةإثباتأ،كراهيةالاباحة

سماعقبلكانالذيالشيءذلكأن:أيلها،إثبابأنهالظاهر:قولو

منواليأسلحديثاسماعبعديصيرالاصليةالاباحةعلىباقياالحديث

عنتقدمماعلىهذافيالحافطجرىاحتياطا،مكروهاراويهحالمعرفة

مستور،منتحريمايقتضيحديثاسمعإذاالمجتهدأنأراهوالذي.النووي

وتبعهلحرميناإمامقالهمافالظاهرقرب؛عنحالهعنالبحثيستطيعوهو

يرجوولكنهلهيتبينولمبحثواذا.والبحثالانكفافوجوبمنالحافط

الشبهة.لبقاءاحتياطاالانكفافاستحبابفالظاهر،المستقبلفيلهيتبينأن

يستحبفلاحالهمعرفةلىإسبيللاالمستورذلكأنترجحإذافأما

انهواستقرتبينقدلانه؛الحديثذلكلاجلالانكفافيحرمبلالانكفاف،

الشبهة.تبقفلمبحجةليس

قبلكانمستورعنرويحديثعلىالمجتهديقفانمثلوذلك

وأفيهكلامالهميجدفلمالرجلذلكفيالحفاظكلاموتتبع،بقرونعصره

مستور.الرجلذلكأنعلىنصقدبعضهموجد

وزنلحديثهيقاملافانهضعفهعلمقدمنفاماالمستور،حكمهذا

تعادلفزال،بحجةليسحديثهأنعلمفقدضعفهعلملمالأئهصلا؛

اعلم.دلهو.الاحتياطلىإعيالدالاشتباهبهيتحققالذيالاحتمالين

ينبغيانهفالظاهر،إمامهيخالفمنالعلماءمنأنسمعإذاالمقلدماو

مطلع،رسولهوسنةاللهبكتابعارفمتبحربعالميطفرنإلاالاحتياطله

)1(.)2/53-54(



العديثيلألرسانل1مجمو!212

.(1)00.فيوالتقوىبالتوزعمعروف،وأدلتهمالعلماءمذاهبعلى

لىإمستندبالضعيفالعملهلينظرأنمنهفألتمسذلكيغنهلمفإن

وإذا،كذلكليسأد5اللهشاءإنفسيعلم؟لحسنواكالصحيحقطعياصل

قطعيةتكونأنبدلاالفقهأصولأنعلىنصواقدالائمةأنفليعلمهذاعلم

كذبوهو،سلطانبغيرتدينقطعيلىإيستندولابقطعيئليسبماوالعمل

منكثيرةاياتفىكما،والشركالكفرمصدروهماله،وتكذيب،اللهعلى

لى.تعااللهشاءإنذلكإيضاحتيوسيا،القران

العملمنيرجوهالذيالاجربينفليوازنشئنفسهفيبقيفإن

،الشركبلالكفربلالبدعةمنبهالعملمنعليهيخشىماوبينبالضعيف

بين"الحلال":الصحيحين"حديثفيكماعليهجمماوالاحتياطأنوليعلم

لى.تعااللهشاءإنتحقيقهتيوسيا،وغيره")2(بثنوالحرام

اللهكتبشركاأوكفراأوبدعةيكونأنخوفاالعملتركإنانهوليعلم

تركفيمنوردكمامشروعا،كانلوالعملذلكوأجرالخوفذلكأجرله

ونحوهلسفرالتطوعتاركلان؛لىأوهذابلشغلأومرضأولسفرالتطوع

طاعةتركهلىتعاللهمسخطايكونأنخوفاالعملوتارك،نفسهلحظتركه

كانشركأوكفرأوبدعةألهاحتمالهمععليهأقدمإنوانهوجل،عزلربه

مأهيأزوجتهفيهايترددامرأةوطءعلىأقدمكمنذلك،فعلمنوزرعليه

أعلم.والله،أمه

اكثر.اوورقةسقطتهنا(1)

يجههتخرتقدم2()
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،البدعمنالائمةأحذركانفانهاللهرحمهأنسبنمالكالامامدرولله

،الشهواتمنبهحفتبماوعلماوغوائلها،مسالكهامعرفةفينظرادقهمو

أعظمهوالذرائعسدفيبهفالىالذيوالاصل،الرغباتمنإليهاللناسوما

الوكيل.ونعمحسبيوهو،المستعانوالله،الجارفسيلهالصدسد

صرد





لكأستالرسالةا

واهميتهالرجالعلصفيمعافكلة
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ال!!صجمصالرتج!إلمحه

217

اصطفى.الذينعبادهعلىوسلام،للهالحمد

منللعلمما،البرهانإقامةعنواستغنى،الاذهانفياستقرقدإنه

عنهارتفععماالمعنىفيالانسانلرفعالوسيلةهووانه،والفضيلةالشرف

البهائم.منالصورةفي

منها؛الشرفذلكمقدارفيتتفاوتالعلومأنفيهنزاعلاومما

والاهم.والمهم،والأشرفالشريف

والادبياتوالرياضياتوالطبيعياتالفلسفةلعلوميتصورومهما

الشرفمنلهايتصورمهما-الكونياتالعلوممنوغيرهاوالصناعيات

مشاركتهمعالذيالعلمذلكفيتدانيلافإنها-الرفيعةوالمرتبة،والفضيلة

،الاخلاقبإصلاحعنهاينفرد،العقولوتنوير،المداركترقيةفيلها

الدين.علموهو،الابديةالسعادةوتحصيل

أسبابوتسهيل،الكونيةوالمعارفالصنائعفيالانسانترقىومهما

جهةمنعنهابهينزلفانهجهة،منالبهميةعنرفعهإنذلكفان؛الراحة

والعفةوالايتار،والرحمةبالرأفةفيتخلق،أخلاقهتتطهرلمما،أخرى

الاخلاقمنوغيرها،والاحسانوالعدل،والامانةوالصدق،والتواضع

الكريمة.

علمالعصر،هذافيوالافرادالاممأحوالعلىوقوف!لهكانمنكل

بالنظر-يسمىأنيجبذلكمعأنهيرىولكنه،العلمعصريسمىبحقنه
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اخر!اسما-الاخلاقتدهورلىإ

تسقلمماالذميمةالاخلاقتنبتأنشأنهامن،تربةالارضيةالنفوس

وتهب،الصحيحالدينيالعلمشمسعليهاوتشرقالطاهر،الايمانبماء

الحكيم.التذكيررياجعليها

الشمس،تلكشعاععنهاوحجبالماء،ذلكمنأمحلتأرضفأي

:السلامعليهمالملائكةقالكمانباتهاكانالرياج؛تلكطرقعنهاوسدت

03[.دم:1<الدماءولمجمفكفيهايقسدمنفيها>أتخنر

وسنة،وجلعزاللهكتاب:عظيمانينبوعان-الاسلاموهو-للدين

وسلم.والهعليهاللهصلىرسوله

الافوالمنوسلموالهعليهاللهصلىالنبيعنثبتعماعبارةالسنة

للاداب،وتعليم،للأحكاموتفصيل،للقرانتبيينهومماوغيرهاوالافعال

والمعاد.المعاشمصالحمنذلكوغير

وعلمواوفهموها،فحفظوها،الكرامالصحابةهمالسنةتلقىمنأول

بعدهم.منلىإأمرواكماوبلغوهاوتفصيلها،جملتها

الصحابيفكانوهكذا!يليهممنلىإوبفغوها،التابعونتلقاهاثم

ويقولوكيت،كيتيقولوسلموالهعليهاللهصلىاللهرسولسمعت:يقول

والهعليهاللهصلىالنبيسمعت:يقولالصحابيفلاناسمعت:التابعي

:يقوللصحابيفلاناسمعت:يقولفلاناسمعت:يليهالذيويقول،وسلم

وهكذا.،وسلموالهعليهاللهصلىالنبيسمعت
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نوالانبياء،خاتموسلموالهعليهاللهصلىمحمدانعلاممنكل

فيالابديةوالحياةوالمعادالمعاشسعادةوأن،الشرائعتمةخاشريعته

.والشرابالطعاملىإمنهمالسنةحفظلىإأحوجالناسأنيعلم=اتباعه

وممنرده،يجبوممن،خبرهقبوليجبممنالروايةوقعتقد

خاتمبلغهالذيلحقامنهومايعرفأنوهيهات.فيهالتوقفيجب

إلا؛ورسولهاللهعنهيبرأالذيالباطلمنهووماوجل،عزربهعنالانبياء

.الرواةأحوالبمعرفة

أشد؛رواتهاأحوالمعرفةلىإحاجتهابل،التاريخيةالوقائعوهكذا

أهممننفسهاهيالرجالأحوالمعرفةأنعلىنقلها.فيالتساهللغلبة

التاريدخ.فروع

كليخبربأنبيانها؛منبدفلا؛الرواةأحوالمعرفةمنبدلاكانواذ

كماالفرضبهذاالامةقامتوقد.الناسليعلمهبحالهراوحالعرفمن

ينبغي.

والهعليهاللهصلىالنبيثم،القرانالرجالأحوالفيتكلممنأول

أصحابه.ثم،وسلم

جمالا،إالمنافقينوذمجمالا،إالصحابةعلىالثناءفيكثيرةلايات1و

كتبمنيعلم-كماالصحابةمنمعينينأفرادعلىالثناءفياياتووردت

أفرادجرحوعلى،معينينأفرادنفاقعلىالتنبيهفيياتو-الفضائل

اخرين.

(فمتبنؤابياجايمؤفاسق!ان:لىتعاقولههذافيجاءماشهرو



الرسانلألعديثيةمجموع022

وهي)1(،موضعهفيمعروفهوكما،بعينهرجلفينزلت6[.:]الحجرات

عامة.قاعدةذلكمع

علىالثناءفيكثيرةأحاديثوسلملهوعليهاللهصلىالنبيعنوثبتت

خبارو.الفضائلكتبفيمعروفةمعيانين؟منهمأفرادوعلى،جملةأصحابه

أفرادوذمالمنافقينتعيينوقي،كالخوارججمالا؛إالفرقبعضذمفياخر

)3(.العاصأبيبنوالحكمحصن)2(،بنكعتينة؛معينين

فيواثار،التابعينبعضعلىالثناءفيالصحابةعنكثيرةاثاروثبتت

منهم.أفرادجرح

الجرحمنعنهميروىولاكثير،التعديلفيفكلامهم؛التابعونماو

الصلاةأفضلالهوعلىعليهالمنير،بالسراجالعهدلقربوذلك،القليلإلا

اللهعلىالكذبعلىيجترئالمسلمينمنأحديكنفلم،والتسليم

ورسوله.

لسوءأوكالخوارج؛للمذهبضعفواإنماالتابعينمنالمضعفينوعامة

للجهالة.أو،لحفظا

،والمغفلونالضعفاءفكثر،بعدهفماالتابعمنأتباععصرجاءثم

ضرار.ابيبنالحارثمنالزكاةلاخذبعتهقصةفيعقبةبنالوليدفينزلت(1)

فيالطبريخرجهو)5933(."الكبير"فيوالطبراني()91845أحمدعنهأخرجه

من54()9/":"الكبرىفيوالبيهقي،سلمةامحديثمن934()21/"تفسيره":

عنهما.اللهرضيعباسابنحديث

[.]المؤلف498.ص-بالهندالمصطفائيطبعالبخاريصحيح)2(

[.]المؤلف.لاحقاف1سورةتفسيرفيالباريوفتح-الاصابة)3(



122وأهميتهالرجالعلصف!معاضرة9-

يثبت،لاماوتزييفةالروأحواللتبيينالائمةفنهض،والزنادفةوالكذابون

يمتحنونالائمةمنجماعةوفيهإلاالمسلمينأمصارمنمصريكنفلم

تهمحركاويتتبعون،تهمرواياوأحواللهمأحواويختبرون،الرواة

عليهم.حكمهمللناسويعلنون،وسكناتهم

إلاراواسمالحديثكتبفيتجدفلاالعاشر،القرنلىإذلكواستمر

قيل؛الالهيالوعدمصداقوهذا.حالهتحقيقالرجالكتبفيوجدت

وتلا،لجهابذةالهاتعيش:فال؟!المصنوعةالاحاديثهذه:المباركلابن

9[.لحجر:]ا(1<)له،لجفالوبئالذكروءانانزقانانخن>:لىوتعاسبحانهاللهقول

العراقيقال:ذلكأمثلةفمن؛الاياتمنايةذلكفيالائمةنشاطوكان

شينحدثني:قالأله)3(مؤملعن"روينا")2(:الصلاحابنمقدمة"شرحفي

من:للشيخفقلت-سورةسورةالقرانفضائلحديثيعني-لحديثابهذا

من:فقلت،إليهفصرت،حيوهو،بالمدائنرجلحدثني:فقال؟حدثك

حدثني:فقال،إليهفصرتحي،وهو،بواسطشيخحدثني:فال؟حدثك

فأخذ،إليهفصرت،بعبادانشيخحدثني:فقال،إليهفصرت،بالبصرةشيخ

هذا:فقال،شيخومعهمالمتصوفةمنقومفيهفاذابيتا،،.فادخلنيبيدي

ولكنناأحد،يحدثنيلم:فقال؟حدثكمنشيخيا:فقلت،حدثنيالشيخ

":والتعديللجرحتقدمة"فيوهو[.]المؤلف.901صللسخاويالمغيثفتح1()

.(218/و3)1/

(.خياطت-1/475):"والإيضاح"التقييد)2(

[.المؤلف].602سنةتوفيإسماعيلابنهو)3(
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قلوبهمليصرفوالحديثاهذالهمفوضعنا،القرانعنرغبواقدالناسرأينا

)1(.إ"!القرانلىإ

الحديثهذاروايةلتحقيقمسافراأشهرثلاثةنحوقطعالرجلهذالعل

الواحد.

فيالراويحاللىإالنظرمنها:؛الرواةاختبارفيطرقوللأئمة

به.المعرفةأهلوسؤال،المعاصيواجتنابالطاعاتعلىالمحافظة

سالناالرجلعننكتبأناردناإذا"كنا:حيئبنصالحبنالحسنقال

)2(."إ؟تزوجوهأنأتريدون:يقالحتى،عنه

عنها.الشيخذلكفيسال،حيئشيخعنأحاديثيحدثأنومنها:

عن،الحكم"حدثني:عمارةبنالحسنقال:شعبةقول:مثاله

ما:فقالعنها،الحكمفسالت،أحاديثسبعة:عليعنالجزار،بنيحى

إ")3(.منهاشيئاسمعت

ومتى؟ولدتمتى:للراويفيقال،ماتقدشيخعنيحدثأنومنها:

منحفطماوبينبهيجيبمابينيقابلثم؟لقيتهوأين؟الشيخهذالقيت

تنقله.وتواريخإقامتهمحلوعنهروىالذيالشيخوفاة

عنحدّثوجيهبنموسىبنعمرأنمعدانبنعفيرعنجاءما:مثاله

[.]المؤلف.311-211ص"لايضاجوالتقييد"(1)

.[لمؤلفا].39ص"الكفاية"(2)

":لتعديلو"الجرحفيواخرجه[.]المؤلف.الحسنترجمةلتهذيب""تهذيب)3(

/1(.)138



322هميتهو1لرجال1علص!ممعافمرة9-

ئمانسنةفي:قال؟لقيتهسنةأيفي:لهفقلتعفير:قال،معدانبنخالد

مات!تكذبلا،شيخيااللهاتق:قلت.إرمينيةغزاةفي،ومائةوخمسين

إ)1(.!إرمينيةيغزلمانهأزيدك،ومائةوخمسينأربعسنةخالد

هذهفتعرضماتوا،قدمشايخعناحاديثالراويمنيسمعأنومنها:

هذاانفردهلفينظر:،المشايخأولئكعنالثقاترواهماعلىالاحاديث

"ينفرد:لجرحافييقولونفتجدهمنقص؟أوزادأوخالفأوبشيءالراوي

ونحو،"ويخالف"يخطئمناكير"حديثهفي"،"عليهيتابعلابماالثقاتعن

ذلك.

يسالثم،ممتبأوفتحفظ،أحاديثعدةالراويمنيسمعأنومنها:

ينقص؟أويزيدأويبدلأواع!لغيرلينظرمراراالسؤالكرروربما،مدةبعدعنها

كاتباالاميرخباوقد،يحدثأنوسأله،هريرةأباالامراءبعضدعا

بعدثم،يكتبوالكاتب،يحدثهريرةأبوفجعل،هريرةأبويراهلاحيث

وسال،الصحيفةتلكفيينظررجلاودس،هريرةأباالأميردعاسنة

فما،الصحيفةفيينظروالرجليحدثفجعل،الاحاديثتلكعنهريرةأبا

أخر)2(.ولاقدمولانقص،ولازاد

،ولدهبعضعلىيمليأنالزهريشهابابنلخلفاءابعضوسأل

بعدللزهريقالالخليفةإنثم،حديثمائةأربععليهفأملى،بكاتبفدعا

":والتعديللجرح"افيخرجهو[.]المؤلفعمر.ترجمة"الميزان"لسان(1)

.(911)ص"و"الكفاية(،133)6/

الكبير":"التاريخفيالبخاريواخرجه[.]المؤلف.015ص3ج""المستدركنظر2()

الاسناد.صحيح:وقال5(01)3/:لحاكموا33(،)9/
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الكتابقابلواثم،عليهفاملاهاالكاتبفدعاضاع،قدالكتابذلكإن:مدة

1(.حرفا)غادرفما،الاولالكتابعلىنيالما

حديثتركتلم:لشعبةقيلحتى،الاحتياطفييبالغونماكثيراوكانوا

برذون)2(.علىيركضرأيته:قال؟فلان

عنه)3(.اكتبفلمقائما،يبولحرببنسماكرأيتجرير:وقال

)4(.الكلامكثيركان:قالزاذان؟عنترولملم:عتيبةبنللحكموقيل

ربمابل،عظمهمأو،عطاياهمقبلأوالامراء،خالطفيمنيطعنونوكانوا

كان،علمهسعةمعالمصريالزنبريبشربنلمحمدوكماذلك،فيبالغوا

الزنبريفخرجغازيا،الملكخرجأنفاتفق،بلدهأهلعلىلحديثايملي

أصحابإليهقام،مجلسهفيلجمعةايوموجلسانصرففلما،يشيعه

عنه.تهمرواياومزقوا،بهوهفواوسبوه،موضعهمنفنزعوهلحديثا

أهليشبهيكنلم":فقالمصر"تاريخ"فييونسابنذكرهثم

")5(.العلم

"المحدثفيوهو[.]المؤلف".التهذيبتهذيب"فيالزهريجمةترانظر(1)

793(.)ص"الفاصل

.(211)ص""الكفاية2()

.(064)3/:"و"الكامل(،2178/):"الضعفاء")3(

للعراقياالالفيةشرح"وانظر[.]المؤلف.وغيرها""الكفايةمنالاثارهذه(4)

.(641)ص

"تاريخوانطر[.]المؤلف[.41-13]7/"الميزان"لسانفيالزنبريترجمةانظر)5(

.(437-1/436):"المجموع-يونسابن
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يخالطإنماأنهيعلمبحيثلجلالةامنبلغفيمنيتسامحونكانواوانما

ماالباطلعنويكفهمالمنكر،عنوينهاهم،لمعروفباليأمرهمالأمراء

.حيوةبنورجاء،كالزهري؛استطاع

علىيساربنسليماندخل:قال،عميحدثنا:قالالشافعيروى

فييعنيهو؟منكبرهتولىالذي!سليمانيا:لهفقال،الملكعبدبنهشام

:لقا.[42:]النور(عظيمعذابلهسمنو!ركتره>والئكل:لىتعااللهقول

.يقولبماأعلمالمؤمنينأمير:قال!فلانهو؛كذبت:قال،أبيبناللهعبد

بي،أابن:قال؟كبرهلىتوالذيمن!شهابابنيا:فقال،الزهريفدخل

لووالله!لك؟أبالاأكذبأنا:لهشامالزهريفقالافلانهو،كذبت:قال

وسعيدعروةحدثني!كذبتماالكذبأحلاللهإنالسماء:منمنادنادى

أبي)1(.بناللهعبدكبرهتولىالذيأن:عائشةعن،وعلقمةاللهوعبيد

له)2(.واسترضاوهللزهريهشامخضوعوفيها،القصةتماموذكر

نأوفيها:،الملكعبدبنالوليدمعهذهتشبهقصةللزهريوقعتوقد

لا!:قلت:الزهريقالفلانا؟أليس،كبرهتولىمنبكر،بايا:لهقالالوليد

قالمرارا،ذلكرددحتىفمن؟فمن؟السرير:علىبقضيبهالوليدفضرب

أبي)3(.بناللهعبدلكن:الزهري

933(.)5/النبلاء":"سيرفيالقصة1()

فيشهابابنجمةتروانظر،المغازيفيالافكحديثبابفي"الباري"فتجانظر2()

[.]المؤلف."الكمالتهذيب"

-131)ص،الدقاقميمياخيابن"فوائدفيوهو[.]المؤلف".الباري"فتجانظر)3(

حرر(.نبيلت
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أعلام"المؤمنين"أمير:يقللمحيث،لطيفةلهشامسليمانجوابوفي

بحقيقةأعلاملا،نفسهبقولأعلام:أي"يقولبما"اعلم:قالبل،ويسكت

اللهقيضفلذلك،الاشارةهذهمثلفيهلتغنييكنلمالمقامولكن،الحال

لك"أبالا"-:الملكوهو-لهشاموقوله.قالمافقالووفقهالزهريتعالى

عظيمة.جراة

بنزيدقالحتى،عظيمجانبعلىالمحاباةوعدمالورعمنوكانوا

)1(.يكذبيحيىأخي:آنيسةأبي

منسمعقد:فقال،أنسأخيهعنالحميدعبدبنجريروسئل

عنه)2(.يكتبفلاالناسحديثفييكذبولكنه،عروةبنهشام

ماالشيخحديثوفي":قالثم،أبيهعنالمدينيبنعليوروى

.مرةغيرتضعيفهلىإوأشار)3(!"فيه

)4(.كذاباللهعبدابنيداود:أبووقال

بنمحمدأخيهمنالسماععنينهىالصبغيبكرأبوالاماموكان

)5(.إسحاق

[.]المؤلف0يحىجمةتر[11/184]"التهذيبتهذيب"(1)

928(.2/):إلتعديلولجرح"افيوهو[.]المؤلف.انسجمةتر"الميزان"لسان2()

[.]المؤلف.نجبحبناللهعمدترجمة[175]5/"التهذيب"تهذيب)3(

.(436)5/:""الكاملنظرو[.]المؤلف.اللهعمدجمةتر"الميزان"لسان4()

893()4/":"الميزانفيوهو[.]المؤلف".الميزان"لسانفيمحمدترجمةانظر)5(

عنه.لحاكماذكره



227واهميتهالرجالعلصفيمعافمرة9-

الرجاللتراجمالسلفعلماءحفظ

لحديث؛ارجالبأحوالعارقايكونحتىعالمايسمىلاالرجلكان

يدخللمللعلماءأوصيإذا:وغيرهالرافعيقال"(:1)"الراويتدريب"ففي

وقال...الرواةباسماءولا،بطرقهلهمعلمولا،لحديثايسمعونالذين

متنحفظمنعلىإلايطلقلاعندهمالمحدثفاسمالفقهاء؟أما:الزركشي

إنما...:السبكيالتاجوقال..وجرجها.رواتهعدالةوعلم،لحديثا

."...الرجالوأسماءوالعللالاسانيدعرفمنالمحدث

ما"أقل:فقال،الحافطاسميستحقعمنسئلأنهالمزيعنوذكر

وبلدانهمحوالهموجمهمتراويعرفيعرفهمالذينالرجاليكونأنيكون

")2(.للغالبالحكمليكون؛يعرفهملاالذينمنأكثر

بنفسه،لهملاحواباختبارهإما؛أدركهممنأحواليعرفلمالعافكان

بإخبارأو،الثقاتبإخبارتقدمهمنأحوالويعلم،لهالثقاتبإخباروإما

بأسانيده،لحديثايحفطكماكله،ذلكويحفظوهكذا،،الثقاتعنالثقات

ومنهم،الالوفعشراتيحفظمنومنهم،الالوفيحفظمنمنهمكانحتى

بأسانيدها)3(.الالوفمئاتيحفظمن

أخبرني:أحدهمفيقولبأسانيدها،الرواةتراجميحفظونكانوافكذلك

وهكذا.،كذابفانهفلانعنتكتبوالا:فلانقال:قالفلاناسمع-أنهفلان

)1(/1(.)03-35

.37(/1)نفسهلمصدرا(2)

[.لمؤلف]ا."الراويتدريب"مقدمةانظر)3(
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والتعديلالجرحمنالمكثرينمشاهيرمنطائفة

منأولوهو(،016)سنةوتوفي)82(،سنةولد.الحخاجبنشعبة

مصرفبنطلحةمنسمعت:قالأنهعنهجاء.فيهوشددلذلكتجرد

بايالم:لهفقيلعنه،سألتهبهمررتكلماوكنتواحدا،حديثا

.()1تركتهشيئافيهغيرفان،حفظهلىإأنظرأنأردت:قال؟!بسطام

يزيد:بنثورفيقالنوادر؛ذلكفيوله(.611-)79الثوريسفيان

الثصب،لىإيميلقدرتا،ئوروكان")2(.قرنيهواتقوائور،عن"خذوا

.قرناهفهذان

ثقة.عنإلايرويلاوكان(.917-)39أنسبنمالكالإمام

شعراالرجالفيكلامهجعلربماوكان(.181-1)18المباركابن

)3(:قولهفمنهليشتهر،

زيدبنحمادائتعلماالطالبأيها

بقيدقيدهثممنهالعلمفاطلبن
عبيدبنوكعمرووكجهمكثورلا

نأ:وغيره(4)"التهذيبتهذيب"منالفزاريإسحاقبيأترجمةوفي

حديثألفمنأنتأين:فقال،قتلهفأرادزنديقاأخذالرشيدهارون

.[لفلموا].331"يةلكفاا"

34(.2/):"التهذيبتهذيب"

35(.2/):نفسهالمصدر

.(245)8/:النبلاء""سيروانظر(1/521)
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وابنالفزاريسحاقأبيمناللهعدوياأنتأين:لهفقالوضعتها؟!

حرفا؟!حرفاينخلانهاالمبارك

المشددين.من(.-012891)القطانسعيدبنيحتى5-

المعتدلين.من(.-891)133مهديبنالرحمنعبد6-

023(.-)168""الطبقاتصاحبسعدبنمحمد7-

لجرحافيكلاماالائمةأكثروهو233(.-1)58معينبنيحيى8-

عباستلميذهجمعو."الكنىكتابو"الضعفاء("كتاب"وله،والتعديل

تلامذته.منواحدغيرفعلوكذلك،"تاريخا"كلامهمنالدوري

الضعفاء"،"كتاب:مؤلفاتهومن234(.-116)المدينيبنعلي9-

.(1)"بعللهلمسندا"،"والكنىالاسماء"،"المدلسون"("،العلل"

أحمدابنهنقله،الرجالفيكثيركلاموله234(.-061)خيثمةأبو-01

."تاريخه"في

ابنهعنهيرويهكثير،وكلامه2(.14-461)حنبلبنأحمدالامام-11

)2(.""العللكتابوله،تلامذتهمنوغيرهاللهعبد

("،الثلاثةالتواريخ":التصانيفمنوله2(.56-491)البخاري-21

الضعفاء"."،"المجردةالكنى"

"،والكنىلاسماءا"،"الطبقات"،"التاريخ"له.(162-402)مسلم-31

."والواحدانلمفاريدا"

]المولف[.322.ص"النديمابن"فهرستفي(1)

]المولف[.0.32ص"المديمابن"فهرستفي)2(
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منأكبروهو261(.-)182العجليصالحبناللهعبدبنأحمد

".الثقات"كتابله،وفاتهتاخرتولكن،ومسلمالبخاري

كتابفيغالبهكثير،كلاموله264(.-2..)الرازيزرعةأبو

حاتم.بيألابن"والتعديللجرح"ا

أبوتلميذهالرجالعنسأله275(.-202)"السنن"صاحبداودأبو

كتابا.ذلكمنوجمعالاجري،عبيد

كتابفيغالبهكثير،كلامله277(.-1)59الرازيحاتمأبو

لابنه."والتعديللجرح"ا

.وغيره،"الريتاريخ"له392(.-2.)5جزرةمحمدبنصالح

.وغيره،"الضعفاء"كتابله.3(30-512)النسائي

.وغيره،"العلل"كتابله.3(70-022)تقريباالساجيزكريا

.وغيره""الكنىكتابله3(.01-422)الدولابيبشرأبو

الضعفاء"."كتابله32(.2-)؟العقيليأبوجعفر

.وغيره"والتعديللجرحا"كتابله327(.-042)حاتمبيأابن

مصر"."تاريخله347(.-281)يونسبنسعيدأبو

الضعفاء""وكتاب،""الثقاتكتابله35(.4-275)تقريباحبانابن

وغيرهما.

الضعفاءفيالكامل"كتابله365(.-)277عديبنأحمدأبو

".فيهمملمممنوغيرهم

".الكنى"كتابله378(.-284)لحاكماحمدأأبو
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.وغيره"العلل"كتابله.385(-603)الدارقطني-28

"."الثقاتكتابله.385(-2)89شاهينابن-92

.وغيرهنيسابور"تاريخ"له(.504-132)لحاكمااللهعبدأبو0-3

التصانيف،صنف:الذهبيقال(.427-034)تقريباالسهميحمزة31-

)2(."جرجانتاريخ"وله(،1)وعللوصححوعدلوجرح

كتابهفيالرجالفيكثيركلامله(.384564-)الاندلسيحزمابن32-

.وغيره"المحلى"

.وغيرهبغداد"تاريخ"له(.634-293)البغداديالخطيب33-

.وغيره"الاكمال"كتابلهبعدها(.وقيل475-224)ماكولاابن34-

منوجمع،المشايخعنالسلفيسأله5(.70-043)الذهليشجاع35-

كتابا.ذلك

.وغيره"مسلم"رجالفيكتابله(.522-4)43الشنتريني36-

.وغيره""الأنسابكتابله(.562-05)6السمعانيابنسعدأبو37-

.وغيره"دمشقتاريخ"له(.157-94)9عساكرابن38-

.وغيره"الصلة"كتابله(.578-494)الاندلسيبشكوالابن93-

وكتاب)3(،"المنتظم"التاريخله(.795-015)لجوزياابن-04

[.]المؤلف.273ص3-جلحفاظاتذكرة(1)

المؤلفبتحقيقطبعوقد[.]المؤلف.قريبالىتعااللهشاءانالدائرةستطبعه2()

حد.1ومجلدفياللهرحمه

[.]المؤلف.الطبعتحتو[لباقي،منهجزئينالدائرةطبعتقد)3(
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هما.وغير"الضعفاء"

هوغيره""الكمالكتابله6(.00-145)لمقدسياالغنيعبد-14

"الوهمكتابله628(.-057قبلالعلهالقطانابنالحسنابو-42

.الرجالفيكثيراكلامايتضمن"والايهام

هـ"تاريخوذيل"،واسط"تاريخله637(.-5)58الدبيثيابن-43

وغيرهما.لبغداد"نيالسمعا

مجلدا.عشرستةفيبغداد"تاريخ"ذيلله643(.-)578النجارابن-44

)1(.وغيره،مجلدينفي""معجمله656(.-581)المنذريالزكي-54

انهالمزيلهوشهد.وغيره""المعجمله7(..5-)613الدمياطي-46

.بالرجالالحفاظمنادركهمنأعلم

.وغيره،"الكمالتهذيب"له742(.-465)المري-47

و"تذكرة،"الميزانو"،"الاسلامتاريخ"له748(.-)673الذهبي-48

"،التهذيبو"تذهيب"،و"المغني،"و"الكاشف،"الحفاظ

.2(وغيرها)

.وغيره"الكمالتهذيب"إكمالله761(.-)968مغلطاي-94

)3(.الثامنالقرنرجالمنجماعةمعجمله08(.6-)725العراقي-05

.مجلداتاربعةفيطبع"النقلةوفياتفي"التكملةوله(1)

مجلدا.وعشرينخمسةفيمطبوعالنبلاء"اعلام"سيرأهمهاومن)2(

مجلد.فيطبع"الاعتدالميزان"ذيلوله)3(
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"،الميزانو"لسان"،التهذيبتهذيب"له852(.-)773حجرابن-15

وغيرها."الكامنةو"الدرر"،المنفعةو"تعجيل

.وغيره"اللامعالضوء"له.(109-083)السخاوي-25

أئمةمنجماعةاسماءسردانبعد(1")المغيثفتح"كتابهفيقال

بعدهالبساط"وطوي:لفظهماحجرابنشيخهبذكروختم،والتعديللجرحا

بخير".لنااللهختم،اللهشاءلمنإلا

****

()1/4(.)036
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منهالرجالعلموحظالعلمتدوين

ليحوافيهشرعالاسلاميالعهدفيالكتبفيالعلمتدوينانذكروا

-)؟عروبةأبيوابن(،051-08)جريجابنفألف؛الثانيالقرننصف

.(016-)؟صبيحبنوالربيع(،156

كتابالمسلمينمنأحدعنديكنلمذلكقبلانهالناسبعضويتوهم

وجل.عزاللهكتابغيرعلمايتضمنما،

منهاكلفي)1(صحائفالصحابةمنجماعةعندكانفقدخطأ؛وهذا

علي-المؤمنينأميرعندكانتصحيفةمنها:،النبويةالاحاديثمنطائفة

"فتحفيحجرابنجمعو،وغيره)2(البخاريذكرها.السلامعليه

منها.قطعا)3("الباري

لىإوسلموالهعليهاللهصلىالنبيكتبهكتابحزمبنعمروعندوكان

)4(.كثيرةأحكامفيه،اليمنأهل

فيقال،الصديقبكرأبوكتبهالزكاةأحكامفيكتابأنسعندوكان

،0141سنةطبعداالصحابة"صحائفسماهجيداكتاباالصويانحمداالاستاذجمع(1)

وجودها.ومظانوأسانيدهاطرقهاعلىوتكلممنها،نماذجفيهجمع

وغيرها(.4703و0187و111)"البخاريصحيح".[]المؤلف.152ص2()

)3((4/.)85

فيو(854)5النسائيوأخرجه.[]المؤلف.692-92هص1"ج"المستدرك(4)

29و19)4/:لكبرىفيالبيهقيواخرجه،الزهريمرسلمن3107()""الكبرى

.عدةطرقمن49(و
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وسلملهوعليهاللهصلىاللهرسولفرضهاالتيالصدقةفريضة"هذه:أوله

")1(.المسلمينعلى

والهعليهاللهصلىاللهرسول"كتب:وغيرهلحاكماعندروايةوفي

فعمل،بسيفهفقرنهقبض،حتىعمالهلىإيخرجهفلم،الصدقةكتابوسلم

)2(.الكتابوذكر."..قبضحتىبكرابوبه

وآلهعليهاللهصلىالنبيمنسمعهمافيهاكتبجندببنلسمرةوكان

)3(.البصريلحسناعنهايروي؛وسلم

ايضا)4(الحسنعنهايروي،كذلكصحيفةاللهعبدبنلجابروكان

)5(.نافعبنوطلحة

والهعليهاللهصلىالنبيبإذنكتبهاصحيفةعمروبناللهلعبدوكان

ابيهعنعمرو،بناللهعبدبنمحمدبنشعيببنعمرويرويها،وسلم

وابن(،51)67داودوأبو(،4541)البخاريأخرجه[.لمؤلف]ا.91صهالبخاري(1)

.(0081)ماجه

طريقهومن(1)568داودابوايضاوأخرجه[.لمؤلف]ا293.ص1"ج"المستدرك2()

...أبيهعنلمساعنالزهريطريقمن(4501/):""الكبرىفيالبيهقي

البزارمنهاوساق2(،64و4/891)[.لمؤلف]ا.لحسناجمةتر"التهذيبتهذيب")3(

حديث.مئةنحرمسندهفي

[،]المؤلف.لحسناترجمة"التهذيبتهذيب"(4)

":"التاريخفيالبخاريصحيفتهوذكر[.]المؤلف.طلحةترجمة"التهذيبتهذيب"5()

"السير":فيو(،135)7/:"والتعديللجرح"اوفي(7186/و154)6/

وغيرها.(6/791)
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:قالالضمريأميةبنعمروبنالحسنعن")2("المستدركوفي

:قال!منكسمعتهقدإني:لهفقلتفانكره،؛بحديثهريرةأبيعنحدثت

كتابافاراني،بيتهلىإبيديفاخذ،عنديمكتوبفإنهمنيسمعتهكنتإن

القصة.فذكر...كتبهمن

"ما:قالهريرةأبيعنوغيره)3(""البخاريفيلماالذهبياستنكره

مني،عنهحديثاأكثرأحدوسلموالهعليهاللهصلىاللهرسولأصحابمن

".أكتبولايكتبكانفإنهعمرو؛بناللهعبدمنكانماإلا

ثم،النبويالعهدفييكتبيكنلمانهيمكنالبر:عبدابنقاللكن

)4(.بعدهكتب

كانتولكنكتب،عندهيكنلممنهمل!عافقل؛التابعونماو

"صحيفةفيكما؛ترتيبولاتاليفبلا،اتفقكيفماتجمعالاحاديث

حديثا،ربعينومائةمننحووهي،"هريرةأبيعناليمانيمنبهبنهمام

31(.9-231)2/أحمد""مسندفيتجدها

"المحدثفيالرامهرمزيوذكرها[.]المؤلف.9ص2قسم4سعد"جابنطبقات"(1)

يسميهاوكان84()ص"العلم"تقييدفيوالخطيب367(،)ص"لفاصل

بطريقاحاديثهامنكثيرمندهفيأحمدالامامساقوقد"الصادقة"الصحيفة

مفردين.كتابينفيوالضياءمسلمالاماماحاديثهاجمعو،شعيببنعمرو

[.لمؤلف]ا.115ص3ج2()

)3(13(1).

[.]المؤلف.العلمكتابةباب2[11/70"الباري"فتح(4)
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)1(مفرقةوغيرهما""الصحيحينفيوهي

237

التدوين

بيالصحاثابتبنزيدعنرويتفقد:والتاليفبالترتيمبالتدوينفاما

04سنةليحواالمواريثأحكامقيكتبها،طويلةرسالةالمشهور

)2(.للهجرة

منها.كثيرةقطع)3("البيهقيسنن"وفي

)59(سنةالمتوفىالحنفيةابنمحمدبنالحسنأنواحدغيروذكر

العقائد.بعضفيكتاباوضع

رسالةأنهامنهيؤخذما")4(التهذيبتهذيب"منترجمتهفيولكن

.صغيرة

21)البصريللحسنأن)5("الخطيب"تاريخمنالحلاجترجمةوفي

الثالث.القرنفيويسمعيروىكان"الاخلاص"كتاباسمهكتابا(011-

(121)سنةالمتوفىالشاميلمكحولأن")6(النديمابن"فهرستوقي

الفقه.في"المسائلو"كتاب،"السنن"كتاب:كتابينبعدهاأو

بمصر.الخانجيدارعنمجلدفيفوزيرفعتد.بتحقيقمفردةطبعتوقد(1)

[.]المؤلف.482ص6"جالبيهقي"سنن2()

وغيرها(.13،2،225226،227،922)6/)3(

(4)/2(0-321.)32

[.]المؤلف.138ص8ج)5(

[.]المؤلف318.ص)6(
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سنةفيالزهريشهابابنالحديثدونمنأولأن)1(ذكروهمافأما

لهأرضكللىإعمربهوبعثالعزيز،عبدبنعمربأمرنحوها،أومائة

لا؟!أمالكتابذلككانأمرتباأدريفلا)2(؛سلطانعليها

نأ،النديمابنذكروقدقليلا،تاخرفانه؛الرجالأحوالفيالتاليففاما

(181-1)18المباركلابنوأن،"تاريخا"(175-49)سعدبنلليث

)3(.تاريخا""

:(591-11)9الدمشقيمسلمبنالوليدترجمةفيالذهبيوفال

)4(."والتواريخالتصانيف"صانف

جدا.التأليفتسعووغيرهما؛المدينيوابنمعينابنألفثم

،الرجالعلموهجر،الهممتقاصرتجراوهلمالعاشرالقرنفيولكن

نشرها.أونسخهاأوالرجالكتببقراءةيعتنيبقيمنفقل

لبعضتراجمأحدهميجمعنإلااللهمقل،وفاقل،لتاليففاما

لبعضتراجمآخريجمعأو،لخوارقبايملؤهاوالدراويشالمجاذيب

[.]المولف933.ص"المغيث"فتج(1)

فيالبرعبدابنطريقهومن2(47)4/":"تاريخهفيخيثمةابيابناخرجه)2(

331(./1)إ:لجامع"ا

:قالالعلميقبضكيفباب،العلمكتابفي""صحيحهفيالبخاريذكرهوالذي

اللهرسولحديثمنكانماانظر:حزمبنبكرابيلىإالعزيزعبدبنعمروكتب

..العلماء.وذهابالعلمدروسخفتفإنيفاكتبهع!رو

.[المولف]91.3وص128ص"الفهرست")3(

2(.11)9/"السير":فيوهو[.]المؤلف.275ص1"جلحفاظا"تذكرة4()
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لميضرلمإنمما،ونحوهالغزلمنيستظرفهماشعرهممنينتقيالادباء،

لى.تعااللهشاءماإلا،ينفع

فيوالفضل،الرجالوعلمالحديثلعلمالامةلىتعااللهأيقظحتى

سياتي.كماالمعارفلدائرةعظمهوللهند،-وحرعزاللهبعد-ذلك

****
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الرجالكتبوضعفيالعلماءطريقة

فانه؛وفروعه""التهذيبطريقةوأجوده،فمعروفالتراجمترتيبأما

باعتباروكذا،حروفهبجميعالراوياسمباعتبارالهجاءحروفترتيبعلى

فصاعدا.وجدهأبيهاسم

بنإبراهيموبعدهجحش،بناللهعبدبنمحمدبنإبراهيم:مثاله

الله.عبيدبناللهعبدبنمحمد

الصنعاني،ميمونبنإبراهيم:مثاله،النسبباعتباريرتبوكذلك

.النحاسميمونبنإبراهيم،الكوفيميمونبنبراهيم

منها،أعظمفائدةثمولكن،واضحةالكشفسهولةالترتيبوإفادة

تحريف.أو،تصحيفأو،زيادةأو،سقطمنيقعقدماعلىالتنبيهوهي

ذكر(؛0132)سنةبدهليالمطبوع""التقريبفيوقعما:السقطمثال

بنمحمدبعدهاذكرثمبراهيم،بنمحمداسمهمنتراجمالمحمدينفي

أحمدإ!بنمحمدثم،الانصاريكعب

تهذيب"فيكماوالصواب!حمد؟وإبراهيمبينكدبيكونوكيف

كعب.بنأبيبنمحمد:وغيره("التهذيب

اخرفيذكربمصر)1(،المطبوع""الميزانفيوقعما:الزيادةومثال

الاعنقبكر:والصواب!الاعنقبنبكرثم،يونسبنبكر:البكرينتراجم

934(./1):الصوابعلىالبجاويطفيووقع(1)
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")1(.الميزانلسان"فيكما

الاسماءاخريذكروهأنفقطولقبهباسمهعرفمنأنعادتهمومن

لاسمه.الموافقة

بشر؟بنبكيروالصواببشر!بنبكرهذابكربعد)2("الميزان"وفي

)3(."اللسان"فيكما

بنإبراهيمذكرفمنها،كثيرة""الميزانفيفأمثلته،التصحيفماو

حيانابن:والصواب،حبانبنإبراهيمثم،حنيفةأبيبنإبراهيمثمحميد،

4(.)"اللسان"فيكما

تصحيف،وخيثمالخضر!بنإبراهيموبعدهخيثمبنإبراهيموذكر

وانما،خيثمالاسماءفيليسبل")5(؛"اللسانفيكما؛خثيم:والصواب

وخيثمة.خثيمفيها

نباتة،:والصواب،تصحيفبنانةبنأصبغوبعدهمحمدبنأصبغوذكر

.لما)6(اللسان"فيكما

تصحيف،وشريجسعيد،بنالحارثوبعدهشريجبنالحارثوذكر

)1(.)2/358(

عليه.المؤلفإحالاتمنسياتيماوكذاهـ،5132سنةمصرطبعة)2(

)3(/2(0.)36

()4(1/0.)27

)5((1/.)273

)6(/9(.)262
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.(1")اللسان"فيكما؛سريج:لصوابو

بنيزيدبن)اسامةفيهانفمنهايضا؛كثير""الميزانفيوالتحريف

فيويزيدسعد(،بن)أسامةثم(،الليثييزيدبن)أسامةوبعده(أسلم

.وغيره)2(""اللسانفيكمافيهما،زيد:والصواب،تحريفالاولين

تحريف،وسلمة،سلمةبنإسماعيلوبعده،مسلمبنإسماعيلوفيه

)3(.""اللسانفيكما؟مسلمة:والصواب

ترتيبعليهاينبهبمصرالمطبوع""الميزانفيالواقعةالاغلاطفهذه

""الميزانفيالذهبيئأخلرئماانهعلىظاهر،هوكماالتراجمفيالاسماء

موضعها،لىإللترتيبالمخالفةالترجمةيحول(""اللسانولكن،بالترتيب

"."الميزانفيوقعتحيثأبقاهاوربما

التراجموضع

ولقبه،وكنيتهونسبهالراوياسمأولايذكرواأن:ذلكفيطريقهم

كثيرافانه؛غيرهعنيميزهممّاذلكونحو،وحرفتهوبلدتهقبيلتهلىإونسبته

فيخشىذلك،ونحو،الابواسمالاسمفيفأكثرالرجلانيشتركما

.الاشتباه

بنالحارثبنالنضرأنالانباء")4(عيون"فيأصيبعةأبيابنذكر

)1(.)2/514(

)9/255()2(

)3(.)9/161(

)4(.)2/91(
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ابنلحارثاابنهو-وسلموالهعليهاللهصلىالنبييؤذيكانالذي-كلدة

:فقال1(الارب")"بلوغفيالالوسيوتبعه!العربطبيب،الثقفيكلدة

بنالحارثهوالطبيبفإنخطا؛وهذا"الثقفيالحارثبن"النضر

بنغيرةبنالعزىعبدبنسلمةأبيبن)2(علاجبنعمروبنكلدة

)4(.ثقيفهووقسيقسي)3(.بنعوف

بنمنافعبدبن)5(علقمةبنكلدةبنالحارثابنهولنضرو

بنفهربنغالببنلؤيبنكعببنمرةبنكلاببنقصيبنالدارعبد

قريعش)6(.هوفهر:وقيلقريعش،وهوالنضر؛بنمالك

ترجمةفي("واللغةالعلوم"كنزفيوجديفريدمحمدالفاضلوذكر

المشهور!التابعيالاحباركعبابنانهالمشهورالصحابيكعببنابي

بنقيسبنكعبابنهوأبيافإنخطا؛وهذاكعب،ترجمةفيذكروكذا

بناللهتيموهوالنجار)7(،بنمالكبنعمروبنمعاويةبنزيدبنعبيد

الانصار،همالاوسواخوتهموالخزرج)8(،الخزرجبنعمروبنثعلبة

)1(/3(.)335

لسعادة:بمطبعة1318سنةبمصرالمطبوع"الاصابة"منالحارثترجمةفيوقع)2(

[.]المؤلف."علاج"ابن:لحارثابنلحارثاابنهجمةتروفي.داعلاجبيأ"ابن

[.لمؤلف]ا.تحريفوهو(""قصي:فيهاووقع""الإصابة)3(

.[لمؤلف.]ا"القاموسو""السيرة"(4)

[.]المؤلف.كلدةبنعلقمةبنلحارثاابن:ويقال)5(

.[لمؤلف]ا."السيرة"(6)

[.لمؤلف]ا.وغيره"التهذيبتهذيب")7(

[.لمؤلفا]."التاجو"لمالسيرة")8(
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يذمنأو،رعينذيآلمن،الحميريماتعابنهوالاحباروكعب

.(1الكلاع)

أبيالقاضيعلى"قرأت)2(:البغداديالخطيبكتببعضفيووقع

ابننعيمأبوثنا:قال،الجرجانيإبراهيمبنيوسفعن،الواسطيالعلاء

أحمد"!"أبو:"نعيم"أبوبدلفكتبالعصر،أفاضلبعضفعمد."..عدي

نأوحاصلهبشيءل"وليسأصل،نعيم"أبو:لفظهماالحاشيةعلىوكتب

حمدأبايعرفأنهفيهأوقعهخطاوهذا،نعيمأبولاأحمد،أبو:الصواب

سنةتوفي"الكامل"كتابمؤلفالحافظالجرجانيعدي)3(بناللهعبد

الجرجانيعديبنمحمدبنالملكعبدنعيمأبايعرفولا)365(،

)323(.سنةالمتوفىالحافطالإستراباذي

و"أنساب،"الحفاظ"تذكرةفيترجمةالحافظينمنولكار

نعيمولابي.جرجان:"البلدانو"معجم،"الشافعيةطبقاتو""،السمعاني

".الخطيب"تاريخفيترجمة

بغداد،قدم":فقالالمذكور،إبراهيمبنليوسفالخطيبترجموكذا

...الجرجانيعديبنمحمدبنالملكعبدنعيمأبيعنبهاوحدث

[.]المولف."التهذيبتهذيب"(1)

علىيدلهناكالمعلميالشيخوتعليق(161-511)صانظر""الكفايةكتابهو2()

الامر.يجلئيبمافعلقتوهممنهناكان

فيمنسوبفهوصجفانعدي"،بنمحمدبنالله"عبد":الشافعية"طبقاتفي)3(

[ه]المؤلفجد..لىإوغيرها"لحفاظا"تذكرة
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.()1."..الواسطيالعلاءأبوالقاضيعنهحدثنا

.كثيرةفوائدولذلك،عنهوالرواةمشايخهيذكرونثم.

له.ونشرهللعلمطلبهمقدارمعرفةمنها:

الاسم-ذكرونحوهاالحديثكتبأسانيدفييقعماكثيراانهومنها:

عنخالدعنالدولابيالصباحبنمحمد"يقعكانبه،يتميزمابدون-مثلا

تجدالدولابيترجمةتنظرأنالكشفوطريق،"أنسعنمحمدعنخالد

الطحانترجمةفيتنظرثم،الطحانالواسطياللهعبدبنخالدشيوخهفي

فيتجدالحذاءترجمةتنظرثمالحذاء،مهرانبنخالدشيوخهفيتجد

شيوخهفيتجدسيرينابنترجمةتنظرثم،سيرينبنمحمدشيوخه

مالك.بنأنس

عنهالرواةفيتجدمالكبنأنسترجمةفانظرفوقمنفابدأشئتوان

وهكذا.،سيرينبنمحمد

وتطبعتصححالتي)2(الكتببعضفيوجدناآنناهذافيلناوقعومما

أباسألت:قال،الحرانيروحبنيحيى...":فيهسنداالدائرةفي

بنمخلد-كانالحفاظمنحراني-ميمونةأبيبنبكاربنالرحمنعبد

قصة.فذكر."..يسالهيزيد

قوله:علىفكتب،الكتابذلكصحجالعصرأفاضلبعضكانوقد

[.]المؤلف5.32ص41!جالخطيب"تاريخ(1)

.(511)صانظر.ايضا"الكفاية"كتابهو(2)
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نأخشيكانه!"كذا"":ميمونةأبيبنبكاربنالرحمنعبدأبا"سالت

هوماعلىميمونةبيبنبكارالرحمنعبدأباسألت:الصوابيكون

ذلك،نحققأنفأردنا،كنيتهبعدالرجلاسميذكرواأن؛صنيعهممنالغالب

ولا!ميمونةبيبنلبكارترجمةالكتبمنأيدينابينفيمانجدفلم

بكار!بنالرحمنعبدأباالكنىقيوجدناولا!الحرانيروحبنليحتى

أبا"فيهافاذا،القصةمظانبعضفراجعنابكارا!الرحمنعبدباولا

مالىإانتبهناثمذلك،يقنعنالمولكن("،ميمونةأبيبنبكارالرحمنعبد

لهنجدنعسىفقلنا:،الرجلهذايسألكانيزيدبنمخلدأنالقصةفي

بنأحمدمخلدعنالرواةقيوجدنافيهانظرنافلمامخلد،ترجمةفيذكرا

بنأحمدالرحمنبوعبدوهوضالتنا،هوفاذا،ترجمتهلىإفأسرعنابكار،

ميمونة.بيأابنبكار

خالد"عن"أنالمذكورالمثالفييتوفمفقدالتكرار،شبهةدفعومنها:

تكرارا.مزيدةالثانية

مرةخالد"عن":الماضيالمثالفييقعكأن،السقطعلىالتنبيهومنها:

.واحدة

.مراتثلاثخالد"عن":فيهيقعكأنالزيادةوعلى

".خاله"عنفيهيقعكأنوالتحريفالتصحيفوعلى

خالدعنلحذاء،اخالد"عن:فيهيقعكأنوالتأخيرالتقديموعلى

عكسه.والصواب،"الطحان

إذتقريباوفاتهوتاريخ،الترجمةصاحبولادةتاريخيعرفأن:ومنها
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تحقيقا.يعرفلم

ولكن،وفاتهولاولادتهتاريخيعلملم،البجليعامربنبكير:مثاله

سنةقيسووفاة،نعيمبوووكيععنهوروى،حازمأبيبنقيسعنروى

كلهموهؤلاء،013سنةنعيمبيأومولد،281سنةوكيعومولد89،

يسمعلاأنالكوفةأهلعادةأنوغيره(1)الصلاحابنذكروقد،كوفيون

بكيرعمريكونأنهذافمقتضى،سنةعشرينبلوغهبعدإلالحديثاأحدهم

ناويعلمقبلها،أو78سنةبكيرمولدفيكون،العشرينفوققيسماتيوم

بقيقدبكيرفيكونسنة،عشرينبلغانبعدبكيرمننعيمبيووكيعسماع

سنة.سبعينفوقعاشفقد،015سنةإلىحيا

.أخرىفوائدوهناك

نأيحاولفانه"الكمالتهذيب"فيالمزيصنيعحسنيعلموبذلك

صنع،ماولنعمعنه،الرواةوجميعشيوخهجميعالرجلترجمةفييذكر

")2(.التهذيبتهذيب"فيحجرابنالحاقظخالفهوان

الخطأ.فيوقعالسابقالطريقعلىالكشفلىإيهتدلمومن

مفصلا.جرحهأوالرجلبتعديليتعلقماالترجمةفييذكرونثم.

أنهموهوواحدا،أمراأذكرولكن.يطولوتفصيله،واضحةذلكوفائدة

كأنآخر،دونشيءفيثقةانهمنهيعلمماالرجلترجمةفييذكرونقد

بأخرةاختلطيكونأوفقط،بالسماعفيهصرحبمافيحتجمدل!ايكون

912(.)ص)1(

.)1/4()2(



العديثيةلرسانل1مجمولح842

بمافيحتج،الحفظستضيكونأوفقط،الاختلاطقبلبهحدثبمافيحتج

وأ،ومسلمالبخاريأخرجفربماذلك،نحوأو،فقطكتابهمنبهحدث

ذلكأنالعلماءلبعضالوهمفيقع،حديثهصحيحمنهؤلاءلبعضأحدهما

"!"الصحيحصاحبلهأخرجنهبحجةمطلقاثقةالرجل

وفاته.وتأريخ،الراويولادةتاريخالترجمةاخرفييذكرونثئم.

()1(.046)ص"المغيثفتح"فيذكرهاكثيرةفوائدولذلك

تصخحالتي)2(الكتببعضفيوقعانهبهذايتعلومفالناوقعمقاو

أبوبكرالموتابيبنمحمدبنأحمد..."فيهسندالدائرةفيوتطبع

بعضعليهكتبوقد،..."هارونبنزيدبنأحمدلناقال:قال،المكي

الإمامهوحمدو،هارونبنيزيدعنأحمد:"الصواب:معناهماالافاضل

المشهور"!لحافطاالواسطيئهوهارونبنويزيد،حنبلبنأحمد

،هارونبنزيدبنلاحمدترجمةيجدلمانههذاعلىحملهوإنما

فلمأيدينابينالتيالكتبفيبترجمةلهنظفرأنجهدنافقدنحن،وهكذا

احمدالإماملانخطا؛الفاضلذلككتبهماأننعلمذلكمعولكننانجد!

ماوفيها")3(،الميزانلسان"فيترجمةلهالموتأبيوابن14،2سنةتوفي

513سنةالاخرربيعفيوفاتهالغرباء""ذيلفيالطحانابن"وأرخ:لفظه

)1(.)4/031-313(

في"كذا:الموضعهذافيهناكالتعليقووقع2(0)صانظر.أيضا""الكفايةهو2()

الفاضل.هذانسخةعلىكانالتعليقفلعلأ.الاصلين

)3((1/.)652
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وفاةبعد:أي0،26سنةمولدهيكونهذافعلى،"سنةتسعينوعاشبمصر،

حمد"لنا"قال:قولهيحملفكيفسنة،عشرينبنحوحنبلبنأحمدالامام

؟!حنبلبنأحمدالامامعلى

،بالانسابخاصهوماالرجالعلمفيالمؤلفاتومنهذا،

طبعتالتيالنسخةفإن)1(؛يطبعبأنحقيقوهو،"السمعانيأنساب"!

ذلك.وغيرالخطتعليقمعوالتحريفالتصحيفكثيرةأوروبافيبالتصوير

فيتراجمهمتوجدلاالذينالرجالأنسابفيولاسئما،عظيمةوفائدته

.الأنسابغيرفيمنهيستفادماوكثيرا.المطبوعةالكتب

ذكر)3("البيهقيو"سنن)2(""المستدركفيتكررآنه:ذلكغريبومن

ابنيقعوتارةهكذا،يأتيفتارة،المروزفيحليمبنمحمدبنالحسن

نسبربمايكونأنيجوزقدقلنا:تصحيحهمننيأسكدناأنوبعد!حكيم

فإذا""الأنسابفراجعنا،الحكيميأو:،لحليميا:فيقال،المشتبهلجدالىإ

.("حليم"جدهلىإمنسوبانهوذكر،باللام"لحليميا"فيذكرهبه

المؤتلف"!منهاوالمطبوع،بالمشتبهخاصايكونماالكتبومن

بالمقصود.وافغير،للذهبي"المشتبهو"،الغنيلعبد("والمختلف

الكتباهموهوماكولا،لابن"الاكمال"كتابطبعالدائرةقررتوقد

المنيةخترمته1و،مجلداتستةمنهفانجز""الانسابكتابتحقيقالمولفتولى(1)

.مجلد13فيفطبعالباحثينمنجماعةبعدهاتمامهوتولى،تمامهاقبل

.(4/433):نيالثاوعلى،الاولالوجهعلىوغيرها(83،84522،/1))2(

368(./1):نيالثاوعلى،الاولالوجهعلىوغيرها(1/17،15.027،187))3(
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)1(.الشأنهذافي

العديثيةالرسانل-ل!

للذهبي،""المشتبهكتابفيههذب"المنتبه"تبصيركتابحجرولابن

"."الاكمالفيليستأشياءوفيه،مهمةزياداتوزاد،الخللمنفيهماوسد

وقد)2(،يطبعبانحريوهو،جيدةمنهنسخةالاصفيةالمكتبةوفي

كثيرا.منهاستفدنا

الشيخأبيمحمدأبيذكر"البيهقيسنن"فيتكررألهذلكغريبومن

"!"حبانوتارة"،"حيانتارةفيقعالاصبهاني،حيانبنمحمدبناللهعبد

يقعمماوغيرهما"حبانو""حبان"عددفوجدناهالتبصير")3("فيونظرنا

هذهعلىوقعماكلأنعلىاعتماداتركهفإنه"حيان"إلا،الصورةهذهعلى

كانوإنوهذا!ذلكأمثالفيكعادته"،حيان"فهويذكرهلممماالصورة

نسبربمايكونأنيجوز:فيهقلناثمبه،نقنعلمولكن،الظنلحصولكافيا

فيههوفإذا"التبصير")4(من"النسبةمشتبه"فيفنظرناهذا،جدهلىإ

الجبائي.معالجيمحرففيذكره(،الحياني1

تقعفإنها،الكنيةضبطلمعرفةمهئموهوبالكنى،يختمقماالكتبومن

الحسين،وأبوالحسنأبوسعيد،وأبوسعدأبو،ومحرفةمصحفةالكتبفي

الله.عبيدبوواللهعبدأبو

حياته.فيطبعتمجلداتستةمنهوأنجز،تحقيقهالمؤلفتولىوقد(1)

.البجاويمحمدعليبتحقيقتمجلدأربعةفيطبع)2(

)3(/1(.)277

)4(/1(.)092
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لامامنهاكلفييجدلانه؛الرجالكتبجميعلىإمحتاجوالعالم

ماوكثيرا،بحسرتهيبقىمافكثيرابعضهاإلاعندهيكنلموان،غيرهفييجد

الخطأ.فييقع

عن")1(مسلمصحبح"فيالذيالحديثأنالعصرعلماءبعضزعم

ضعيف؛القبورتسويةفي)2(السلامعليهعليالمؤمنينأميرعن،وائلبيأ

كأنالعلماء.جرحهقدالقاصريسانبنبحيربناللهعبدهووائلأبالان

واحد،إلاوائلأبوفيهوليس"،"الميزانمنالكنىفصلفينظرلمالعاهذا

فيه،الائمةكلامونقل""الميزانمنترجمتهلىإفرجعبحير،بناللهعبدهو

كما"مسلم"صحيجفيوالحديث!مسلمعلامةعليهليسانهينظرولم

يذكرلمأننهنظرولا،ماجهوابنوالترمذيداودأبيعلامةعليهوانماعلم،

الحديثفيالذيوائلبوو،التابعينوساطعنإلاروايةبحيربناللهلعبد

!السلامعليهعليالمؤمنينأميرعنيرويه

("التهذيبتهذيب"أو""الخلاصةأو""التقريببالعالمهذاظفرولو

كبيرتابعي،سلمةبنشقيقهو:آخر،وائلأباالكنىفصلفيلوجد

ومسلمالبخاريلهخرجو،وغيرهمالاربعةالخلفاءعنروى،مخضرم

لان""الميزانفييذكرلمولذلك،توثيقهعلىالائمةواتفقوغيرهماه

فيه.وكلمبمنخاص("الميزان"

)1(.)969(

رىو."عليعن،لهياجابياعن،وائلبيا"عن:اخرىوفي،روايةفيهكذا2()

[.]المؤلف.صحيحاكليهما
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أجزائهابعضفيرايتالمنار")1(؛مجلة"فيوقعماهذامنوأغرب

"تدريبمننقلهأظنه،الحديثكتبترتيبفيحزمابنكلامذكرالقديمة

المجلة:حاشيةفيفكتب،المنذر"ابن"وكتاب:العبارةفيووقع"الراوي

فوجد،""الخلاصةمنالابناءفصلنظركانه")2(وعليبراهيم:المنذر"ابن

ذلك!فيه

وانما،كتابلاحدهمايذكرلمالمنذربنوعليئالمنذربنوابراهيم

المنذربنإبراهيمبنمحمدالإمامهوحزمابنعبارةفيالمنذر"ابن"

"الخلاصة"فييذكرولم318،سنةفيتو،التصانيفصاحب،النيسابوري

"تذكرةفيمترجموهولتأخره،الستةالائمةمنأحدعنهيرولملائه

وغيرها."الشافعمةو"طبقاب"و"لسانه"و"الميزان"لحفاظا

****

)1(.)22/273(

المنذربنإبراهيمهوهلأدري"لاهكذا:المجلةعلىالتعليقجاءوقدكذا،2()

بصويكونهذاقمقتضى256".سعةالمتوفىالمنذربنعليأو236سنةالمتوفى

".علياو"إبراهيمالعبارة
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ذلك؟فيالفضلولمنالرجالى،كتباحياء

253

،الرجالعلمهجربعدهوماالهجرةمنالعاشرالقرنفيانهأسلفتقد

ليعلمكتبهمنطبعماالانوأذكر،المطابعبواسطةوجلعزاللهأحياهحتى

ذلك.فيالفضللمن

الصحابة:بأسماءالخاصةالكتب

هـ.1323سنةبمصر،ثمهـ،2641سنةبالهند،طبع""الإصابة-1

هـ.2861سنةبمصر،طبع"الغابة"أسد-2

هـ.5131سنة،المعارفبدائرةطبع"الصحابةأسماءتجريد"-3

سنةبمصر،ثمهـ،1318سنة،المعارفبدائرةطبع""الاستيعاب-4

هـ.1323

،مندهلابن"الصحابةأسماء"كتاب:اخرينكتابينطبعالدائرةوقررت

ني.للصاغا"السحابةدرو"

:بالحفاظلخاصةا

هـ.0125سنةأوربا،فيطبع،للسيوطي"الحفاظ"طبقات-1

هـ.1334سنة،المعارفبدائرةطبع،للذهبي"لحفاظاتذكرة"-2

هـ.1347سنة،بدمشقطبع""ذيله-3

:الرجالأسماءبع1تو

هـ.0013سنةأوربافيطبع،للذهبي"المشتبه"-1

هـ.2132سنة،لمعارفادائرةفيطبع،للدولابي"والكنىالاسماء"-2
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هـ.1327سنةالهند،فيطبع،الغنيلعبد"والمختلف"المؤتلف3-

هـ.0133سنةأوربا،في(1بالتصوير)طبع،"السمعاني"أنساب-4

الكتبجلوهوماكولا،لابن"الإكمال"طبعالمعارفدائرةوقررت

حجر.لابنالتبصير"و")2(""الانسابكتابتطبعولعلها،بابهفي

:الرجالأسماء

هـ.2711سنةأولهامراتبالهندطبع،""التقريب-1

السيدالمرحومنفقةعلى"الباري"فتحمعبمصرطبع،"الخلاصة"-2

هـ.1013سنةحسن،صديق

هـ.1325سنةبمصرثمهـ،1013سنةبالهندطبع،""الميزان3-

سنة،دكنبحيدرابادطبع،الموطا"رجالقيالمبطا"إسعاف-4

هـ.0132

هـ.1322سنةأوربافيطبع،سعد"ابن"طبقات-5

المنفردات"،للنسائيالضعفاء""،للبخاريالصغير"الضعفاء"-8و7و6

الاولانطبعثمهـ،1323سنةحيدرابادفيطبعت،لمسلموالوحدان"

هـ.1325سنةبالهند

سنةالمعارفدائرةفيطبع")3(،الصحيحينرجالبين"الجمع-9

هـ.1323

ضخم.مجلدفي،المخطوط:اي)1(

.لانسابوالاكمالكتابيحول2(205-94)صسلفماانظر2()

5(.70)تالمقدسيطاهربنالفضللأبي)3(
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هـ.4132سنة،المعارفدائرةفيطبع،"المنفعة"تعجيل-01

هـ.5132سنة،المعارفدائرةفيطبع،"التهذيبتهذيب"1-1

هـ.5132سنةالهند،فيطبع،للبخاريالصغير""التاريخ-12

هـ.9132سنة،المعارفدائرةفيطبع"،الميزانلسان"-13

،للبخاريالكبير""التاريخ:الفنفيالكتبأمهاتطبعالدائرةوقررت

.(1)خيثمةبيألابنالكبير"و"التاريخ،حاتمبيألابن"والتعديللجرحو"ا

)2(.موجودةنسختهفان،للبخاري"الاوسط"التاريختطبعولعلها

منهاولكن،الرجالتراجممنكثيرمنهايستفادأخرىكتبطبعتوقد

طائفة.اوببلدخاصهوماومنها،بخصوصهلذلكيوضعمالم

لليافعي،"لجنانا"مرآةالضربهذامنالمعارفدائرةطبعتوقد

"المنتظم"تاريخطبعوقررت"،الحنفيةطبقاتفيالمضيئةلجواهرو"ا

"تاريختطبعولعلها،رجبلابن")3(لحنابلةاو"طبقات،لجوزيالابن

.(4")جرجان

الثالثاماعليهما،العملفيالطولىاليدللمؤلفوكان،الدائرةعنالاولانطبع(1)

داروفيالحديثةلفاروقدارفيطبعتينمنه]لموجودقريباوطبعفيها،يطبعفلم

.غراس

مجلدات5فيوطبعجامعيتينرسالتينفيحققثمالهند،فيواحدمجلدفيطبع)2(

.بالرياضالرشدمكتبةعن

فيايضاالفقيحققهالحنبلييعلىبيفلابنالطبقاتاما،لطبقات""ذيل:يعني)3(

الذيل.معوطبعتمجلدين

بععاية-بمصرفطبع"الطبقات"ذيلاما،الدائرةعن"جرجانتاريخو"""المعتظمطبع(4)
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جمعأالمطبوعةالرجالكتبفيليسنهيعلمبالفنإلماملهمنوكل

ويشاركهما،"الميزانلسانو""التهذيبتهذيب"منأنفعولاوسعولا

.المعارفدائرةطبعمنوكلهاعظمها،في("المنفعةتعجيل"

لجرحو"ا،للبخاريالكبير""التاريخمنأجلمنهايطبعلمفيماوليس

قررتوقد،خيثمةبيألابنالكبير"التاريخو"،حاتمبيألابن"والتعديل

)1(.الثلاثةهذهطبعالمعارفدائرة

ومصربالهندعشرالرابعالقرنفيالعلميةالنهضةأنتجتهماتتبعومن

للهند-نعلاموغيرها،والرسائلوالمولفاتالمعارفمنوغيرهاوالشام

كتبمننشرتهبماذلكفياكبرالفضل-دكنحيدرابادسيماولا

في-المعارفدائرةوخاصة-الهندشأنفإن؛الرجالوكتب،لحديثا

دائرةمطبوعاتمنأنوحسباش،الرجالفيشأنهاعنيقللالحديثا

"الكبرىالسننو""و"المستدرك"الطيالسيو"مسند("العمال"كنز:المعارف

وغيرها.للبيهقي

أبيو"مسند،"راهويهبنسحاقالامام"مسندطبعقررتوقد

)2(."عوانة

"علوم:فيهالمولفاتأهمالحديثمصطلحعلمفيطبعتكما

سنةوطعالعثيمينالرحمنعبدد.أستاذناحققهثم،5291سنةالفقيحامدالشيخ

.مجلداتخمسةفي0142

255(.)صسبقماانظر)1(

ثم،مجلداتخمسةفييكملهماطعثم،فيهنقصمع،الدائرةفيمنهماالثانيطع)2(

.المنورةالنبويةبالمدينةالاسلاميةلجامعةباجامعيةرسائلعدةفيكاملاحقق



752واهميتهالرجالعلرفيمعافكلة9-

.البغداديللخطيب""الكفايةوكتاب،للحاكم"لحديثا

والفلسفةوالنحوكاللغة؛العلومسائرمنبنصيبالدائرةأخذتوقد

هذهفيأسلافنامؤلفاتطبعفيكانإذولكن،والتاريخوالرياضيات

الحديثكتبطبعففي؛الاسلامنوابغلاعمالونشرحفظونحوهاالعلوم

نفسه.للاسلامونشرحفظذلكفوقوالرجال

منأشدالتاريخيةالوقائعناقليأحوالمعرفةلىإالتاريخحاجةأنعلى

نبلأكثر،التاريخفيوالتساهلالكذبفان،ذلكلىإالحديثحاجة

والتاريخيةالدينيةوالعلوم،التاريخأنواعأهممنهيالرجالأحوالمعرفة

ختمبعدتداركهيمكنلمشيءمنهاضاعإذالائه؛لحفظباالعلومأولى

.النبوة

فاذا،والتجاربالعقولنتيجةلالها؛كذلكفليستالاخرىالعلوموأما

وهكذا.ثانيا،استنتاجهيمكنشيءمنهاضاع

فيمستمرةسعيها،فيمجلمة-لىتعااللهشاء-إنالدالرةتزالولن

عنايةعلىثم،توفيقهوحسن،لىوتعاتباركاللهفضلعلىمعتمدةعملها،

خانعليعثمانميرالسلطان-العلومسلطان-السلطانالجلالةصاحب

العلممعاهدمنوبغيرهابالدائرةالعنايةفيدائماكشأنه-،اللهحفظه-بهادر

العباد.بهاوحييتالبلادبهاعمرتالتي

للمعارفمعاهدمن!هحوتمالدكنطوبى

طائفكلباللطائفحفتفالعلمرياضفيها
قاطفكلكفيطوعتمتدلياأثمارها
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وغارفمرتشفكلويتربالعذبوحياضها

والمتاحفلمطابعورسلمداولجوامعافيها

واصفكلتحير!برىاهـأمهالجوامعاومن

لخوالفواالسوالفمنمالعلوالتقتبهبحر

الطرائفالتاليفجمةلتردارابهاوترى

المعارفدائرةالعلملرجاعلمتكماوبها

الصحائفالامعدنمنلهاماعلومانشرت

والعوارفالفضائلذيضلفوامنرشاشهذا
والمخالفالموافقهبهمواعمتمنعثمان
المؤالفيرعىكما!تهرعبمنالمخالفيرعى

بالزخارفلاوالعلىدةالسعافيهبمامغرى

هواتفمعناوإنقامالعلوسلطانفليحي

اليمانيالمعلمييحمىبنالرحمنعبد

!هرده!



لعاشتالرسمالةا

المدلسينطبقاتملخص





المدنسينطبقاقملخصا-0

الحمدلله

261

للعافظ"المدلسينطبقاق"مقملخص

4(1نادرا)لاابالتدليسيوصف!مق(ا

"أخبرنا".الاجازةفييطلق:الأصبهانينعيمأبو-1

يحيىأبو،السمرقنديحازمبنإبراهيمبنمحمدبنأحمد2-

.الإجازةنصربنمحمدعنيدلس:الكرابيسي

عنيدلس:القاضيالدمشقيحمزةبنيحيبنمحمدبنأحمد3-

.بالإجازةأبيه

"حدثنا(".:الوجادةفييقول:الجزريراشدبناسحاق(4)خ-4

بالعنعنة)2(.أنسعنيدلس:السختيانيايوب)ع(5-

منأسمعلمقالانهصح:اليماميالنجاربنأيوبس[م]خ6-

حديث.منأكثرعنهروىوقدواحدا،حديثاإلاكثيرأبيبنيحعى

فيالحمانييحيىبالتدليسوصفهممن:حازمبنجرير)ع(7-

لمجس.النبيصلاةصفةفيسعدبنسهلعنحازمأبيعنحديثه

يعلىوأبوالدارقطنيوصفه،ثقة:لمووزياواقدبنالحسين(4)م8-

بالتدليس.لخليليا

والدارقطني.أحمدوصفه:غياثبنحفص(4)م[801ص91-

هوثلاثونثلاثةوعددهم(1)

بالعانعنة.احاديثعدةعنهحدثذلكومع،معهيسمعولمأنسارأىفقد2()
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حديثامالكبنعراكعنروىالحذاء:مهرانبنخالد)ع(-01

.البولفيالقبلةاستقبالفيعنهالصلتأبيبنخالدمنسمعه

"بالاشارةالسلام"ردفيعمرابنعنروى:أسلمبنزيد)ع(-11

أناأمافقال،فسالهعمر؟ابنمنأسمعهسله:لإنسانقلت(:1)عيينةابنقال

)2(.البيهقيأخرجه،وكلمتهفكلمني

مكثرأنهمع،منهبخصوصههذايسمعلمبانهإشعارلجواباهذاوفي

دلسه.قدفيكون،عنه

كانأنهيدلماحاتمأبيابنذكر:الشقريتمامبنسلمة)س(-21

يدلس.

وصفه:النخعيإبراهيمصاحب،الضبيشباك(قس)د-13

لحاكم.واالدارقطني

قالوقد،عائشةعنوروى،عباسابنعنيدلس:طاوس()ع-41

منها.سمعأعلمهلاداودأبووقالمنها،سمعأراهلا:معينابن

والعلائي.الذهبيوصفه:الجرميقلابةأبو)ع([901]ص-51

)3(،مشهورةالتدليسفيقضيته:الطائفيعطاءبناللهعبد(4)م-16

السبيعي.إسحاقأبيعنشعبةهارو

تحريف.عبيد"ابن":الاصل(1)

2(.295/):"الكبرى"السننفي2()

.وغيره65(1)رقم"و"الاوسط(،651)5/:الكبير!"التاريخفيالبخارياخرجها)3(
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")1(.الطبقات"فيسعدابنوصفه:وهبابن)ع(-17

الخطيبأشار:الحناطشهابأبونافعبنربهعبدق(سدم)خ-18

حديثا.دلسأنهلىإ")2("تاريخهمقدمةفي

أبيعلى"قرئ:يقولكانطاهر:بنالفضلأبوقال:الدارقطني-91

وأنا:يقوللالكن،منهسمعأنهفيوهم"،فلانحدثكم:البغويالقاسم

أسمع.

أنهلىإ*3("لحديثا"علومفيلحاكماأشاردينار:بنعمرو)ع(0-2

يدلس.كان

.المصريصالحبنأحمدوصفه:نعيمأبودكينبنالفضل)ع(1-2

.يسويكان:مالك)ع(-22

)4(."فلانقال":قولهفي:البخاريس()ق23-

كانالاخباريالكاتب:نيالمرزباموسىبنعمرانبنمحمد-42

.وغيرهلخطيباذلكذكر.الاجازةفيوالاخبارالتحديثيطلق

لخانجي(.اط-625)9/(1)

3(.1/0):بغداد""تارلخ2()

حزم(.ابنط-355)ص/)3(

مندهابنيوافق"ولم(:19)ص""الظبقاتفيلحافظاقال،مندهابنبذلكوصفه(4)

لكنلنا""قالسمعوفيما"،"قاليسمعلمفيمايقولكانأنهيظهروالذي.ذلكعلى

بالاستقراءذلكعرفتوقد.لنا""قالاو!لي"قالموقوفااو،شرطهعلىيكونلا

اهـ."صنيعهمن
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:حبانابنقالالعابد:خنيسبنيزيدبنمحمدق()ت11[.]ص25-

روايته.فيالسماعبينإذاحديثهيعتبر

فيمكةنزيل:الأندلسيالحافظمسديبنيوسفبنمحمد26-

سنةبمكةماتمشهورمعجموله،الإجازةيدلسكان،السابعةالمائة

.)663(

ترجمته.انظر،أبيهعنيدلسبكير:بنمخرمةس(دم)بخ)1(27-

مافييقولكان:مندهابنقال":"الصحيحصاحبمسلم-)ت(28

بوشيخناذلكورد،تدليسوهو"فلانلناقال":مشايخهمنيسمعهلم

.قالكماوهو)2(،الحسينبنالفضل

ذلكلىإأشار،الدارقطنيوصفه:المدنيعقبةبنموسى()ع-92

الاسماعيلي.

...العراققدمأنهالمشهورةالحكايةفي:عروةبنهشام()ع-03

الخ)3(.

ابنعنخيثمةابيابنأشارمجلز:أبوحميدبنلاحق()ع31-

الدارقطني.بذلكوجزم،يدلسكانأنهمعين

المدينيابنوصفه:الأنصاريسعيدبنيحيي)ع(1[11]ص32-

والدارقطني.

المصادر.منوالمثبت""خ:الاصل(1)

08(.)6تالحديثفيالالفيةصاحبالعراقيالاماميعني)2(

5(.11/0)":التهذيبتهذيب"فيانظرها)3(
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بوركفماواحدحديثفيإلادلستما:قال:هارونبنيزيد)ع(33-

4(1)ثقةعقإلايروبم!لاكانلأنهو1،لإمامتهتدليسهالأنمةاحتملمقب(

وعنه،وغيرهمكحولعن:الدمشقيالأفطسسليمانبنابراهيم34-

أنهلىإالبخاريوأشار،بهبأسلا:حاتمابوقال.وجماعةحمزةبنيحمى

يدلس.كان

يلقلم:حاتمأبووقال)2(.الحاكموصفه:النخعيابراهيم)ع(35-

منها)3(.يسمعولمعنها،اللهرضيعائشةإلا،الصحابةمنأحدّا

النسائي.وصفهخالد:أبيبناسماعيل)ع(36-

سمعتهمعاذ:قال:الحمرانيالملكعبدبناسعث(4(4)خت)37-

"الذيحديث:احاديثثلاثةإلامنهسمعتهلحسناعنحدئتكمشيءكل:يقول

".لحضزافيعلي"وحديث،"لحائضاعدة"وحديث"،الصفدونيركع

فيحبانابنقال:الغنويالمهاجربنبشير4()م112[]ص38-

يدلس.كان")5(:الثقات"

شخصا.وثلائونثلاثةوهم(1)

34(.9)ص/:"لحديثا"علومفي2()

انهإلا"ثقة:التيمييزيدبنإبراهيمترجمةفي""التقريبفي"هذا:بعدالشيخعلق)3(

".ويدلسيرسل

المصادر.منزيادة(4)

()5/6(89).
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")2(:الحفاظ"طبقاتفيالذهبيقالنفير:بنجبير4)1(()م93-

الصحابة.كبارعندلسربما

.وغيرهالنسائيالاسنادبتدليسوصفه:البصريالحسن()ع-04

عنأحمد""مسندراوي:المذهبعليأبوالتميميبنالحسن-14

)3(."الميزان"انظر،نظرفيه.القطيعي

مكثر،محدثالوزير:ابنالدمشقيعليأبومسعودبنالحسن()ع-24

.(5)43سنةمات:وقال،بالتدليسعساكرابنوصفه،لحفظبامذكور

عنالسلميوحكاه،النسائيوصفه:عتيبةبنالحكم()ع-43

الدارقطني.

كثيركان)4(؟المعيطيقال:اسامةأبوأسامةبنحماد()ع-44

عنه.رجعثمالتدليس

تدليسه.ويبينيدلسو،لحديثاكثيركانسعد:ابنوقال

حدثشعبةانالشافعيذكر:سليمانابيبنحماد)5((4)م-54

:قال؟إبراهيممنسمعتهلحماد:فقلت:قالإبراهيمعنحمادعنبحديث

عنه.مقسمبنمغيرةبهأخبرنيلا،

"."بخ:التقريبفيزيادة(1)

)2((1/.)52

وصفهأنيعني.المعلميكلاممن"الميزانانظرنظر،"فيه:وقوله33-35(.)2/)3(

"."الميزانفيلخطيبدعوىالذهبيناقشوقدنظر،فيهبالتدليس

."و"الميزان""الطبقاتمنوالمثب!.""القبطي:الاصل(4)

)بخ(.رمزالتقريبفيدز)5(
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ويدلس.يرسلكان:الذهبيقال:معدانبنخالد)ع([131]ص-64

عنيدلسكان:حاتمأبوقال:زائدةبيأبنزكريا((1)ع)-47

بالتدليس.الدارقطنيووصفه.جريجوابن،الشعبي

ووصفه،الشعبيعنكثيرايدلسكان:قالزرعةابووكذا"قلت)2(

داود".بوأيضا

بذلك.)3(""الميزانفيالذهبيذكرهالجعد:بيأبنسالم)ع(-48

بيأبنزيادةعقروى:الدمشقيالعزيزعبدبنسعيد(4)م-94

عنه.دلسهأو،منهسمعهندريلا:القطانبنالحسنأبوفقال،سودة

.وغيرهالنسائيوصفه:عروبةابيبنسعيد)ع(-05

قلما:البخاريوقال،وغيرهالنسائيوصفه:الثوريسفيان)ع(-15

تدليسه!

إلايدلسلاوكان،وغيرهالنسائيوصفه:عيينةبنسفيان)ع(-52

به.خاصاكانذلكأنحبانابنوادعى،ثقةعن

سالته:زريعبنيزيدقال:الطيالسيداودأبو(4م)خت[411]ص-53

شعبة.عنبهماحدثثم:قالمنه،أسمعهمالم:فقال،لشعبةحديثينعن

ماذا؟فكان،عنهدلسهما:الذهبيقال

المصادر.منمن""م:الاصل(1)

المعلمي.كلاممن2()

)3((/2992).
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ذكرفإننظر،دلسهماكانوإنتذكرهما،يكونأنويحتمل(:قلت)1

تدليسفهو،صريحةصيغةذكروانالاسناد،تدليسفهومحتملةصيغة

.الاجازة

النسائي.وصفه:طرخانبنسليمان)ع(-45

وغيرهم.والدارقطنيوالنسائيالكرابيسيوصفه:الأعمش()ع-55

القضاءوليولما،الاثباتمنكان:القاضيشريك4)2((م)خت56-

لىإ(""الاحكامفيالحقعبدونسبه،التدليسمنيتبرأوكان،حفظهتغير

الدارقطني.بهوصفهلىإوسبقه،التدليس

نظر)3(.فيه:شعيببنعمرووالد،شعيب(4)-57

تبرأوقد،التدليسلىإبعضهمنسبه:لرازق1عبد()ع[11ه]ص-58

منالاكثارنفىيكونأنويحتمل،بالكعبةتعلقهفيقصتهفيمنه)4(

بقية.ذكرهبقرينة،التدليس

هشامبنالعاصبنسعيدبنخالدبنعكرمةس(ت)5(دم)خ95-

والعلائي.الذهبيوصفه:المخزومي

حجر(.)ابنكلاممنهذا(1)

المصادرهمنوالمثبت،فقط""ت:الاصل)2(

المعلمي.كلاممن)3(

"."عنه:الاصل(4)

"."ن:الاصل5()
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نطر)1(.فيه:شعيببنعمرو)4(0-6

الدارقطني.وصفه:معاويةأبوخازمبنمحمد()ع-16

أشار،الرزاقعبدعنالراوي:الطهرانيحفادبنمحمد()ق62-

حديثا.دلسأنهلىإحزمابنمحمدأبو

سماعلهيصحلم:ويقال.النسائيوصفهكثير:ابيبنيحى()ع63-

صحابي.من

عنالسلميوكذا،النسائيوصفهعبيد:بنيونس)ع(64-

الدارقطني.

عنالشافعيعنروى:الصدفيالاعلىعبدبنيونس(قس)م65-

وأشار،ماجهابنأخرجهالذيأنسحديث:لجندياخالدبنمحمد

.سواهيونسأنلىإالذهبي

روىإنه:يقال:السبيعياسحاقبيأبنيونس(4)م[161]ص66-

حديث:عنهاللهرضيعليعنلحارثاعنحديثهوهوحديثا،الشعبيعن

.لحارثافاسقط،لجنةاأهلكهولسيداوعمربكرأبو

ورذهص،مطلقابعغدوقبلهص،صرحوابمالاايعتبئفلوالقدليىمقاكثرمقج(

:(2)مطلقابعض

لا:عديابنوقال.فيهتكلموا:العطارديالجبارعبدبنحمدا]د[-67

عنهم.حدثممنكثيرمنيسمعلمأنهلىإنسبوهوإنمامنكرِا،خبزالهأعلم

المعلمي.كلاممننظر""فيه:قوله(1)

نفسا.عشروستةمئةوعدتهم2()
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توثيقه،فيمختلف:العنسيعتبةأبوعياثربنإسماعيل)4(68-

فيحبانابنثم،معينابنشاروالاكثر،عندمقبولالشاميينعنوحديثه

يدلس.كاننهإلى")1("الثقات

الاسديمحمدبننصروقال:ترجمتهفي)2(التهذلمجط""تهذلمجط)في

الخبر-وذكر-الشاميينعنعياشبنإسماعيلحدثإذا(:معين)ابنعن

شئت()3(.ماخلطوالعراقيينالحجازفيعنحدثواذا،مستقيمفحديثه

خزيمة،ابنوصفه،التدليسيكثر:ثابتابيبنحبيب-)ع(96

وغيرهما.والدارقطني

ولهبه،الاحتجاجفيمختلف:ذكوانبنالحسنق(تد-)خ07

كانانهلىإصاعدابنشارو4(،واحد)حديث"البخاري"صحيحفي

مدلسا.

نإقيلحتى،أنسعنالتدليسكثير:الطويلحميد()ع[171]ص1-7

.وغيرهالنسائيووصفه،وقتادةثابتبواسطةعنهحديثهمعظم

والدارقطني.حبانابنوصفه:الصريفينيأيوببنشعيب)د(72-

""الثقاتفيترجمةلهاجدولم(،132)ص/":و"الطبقاتالاصلفيكذا(1)

يصفهولم(1-1/42126)":"المجروحينفيحبانابنلهوترجم،المطبوع

بالتدليس.

()2(1/1-324.)32

الله.رحمهالمعلميكلاممنالقوسينبينما)3(

)6566(.رقم4()
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فرقدذكرفيهاقصة...المدينيبنعليقال:اللهعبدبنشعيب73-

.ونوف

،وغيرهداودأبووئقه:ديناربنصالحبنصفوانس()دت74-

التسوية.لىإونسب

جابر،عنالراوي:سفيانأبوالواسطينافعبنطلحة((1)ع)75-

.وغيرهالدارقطنيووصفه،بالتدليسمعروف

معاويةعنزهيرعنروى:الحرانيشيخأبومروانبناللهعبد76-

فيحبانابنقال.الهيثمبنوابراهيممنصوربنحسينعنهروى،وغيره

.خبرهفيالسماعبينإذاحديثهيعتبر")2(:الثقات"

يدلسوكانمجاهد،عنالمفسر:المكينحيحأبيبناللهعبد77-

النسائي.بذلكوصفه،عنه

صالحأبوالقيسيعطيةبنالجليلعبددس()بخ118[]ص78-

:حبانابنوقالالشيء،فييهم:البخاريوقال.معينابنوثقه:البصري

.السماعبينإذاحديثهيعتبر

ابيه،عنيدلسمسعود:بناللهعبدبنالرحمنعبد4)3(()خت97-

.لحرامامحرم،الصلاةثاخيرحديث،الضبحديثفيبالسماعوصرح

العقيلي.وصفه:المحاربيمحمدبنالرحمنعبد)ع(8-

."4م"خت(:135)ص/:""الطبقاتوفيهوالتهذيبلتقريب1و،الاصلفيكذا(1)

()2/8(5.)34

".ح(:137)ص/!:و"الطبقات""التقريبفيلهرمز)3(
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الجدعاني:وهبأبوالبصريالقرشياللهعبدبنالعزيزعبد81-

عنهروى.حكيمبنوبهزلحذاء،اوخالد،عروبةبيأبنسعيدعنروى

بينإذاحديثهيعتبر)1(:""الثقاتفيحبانابنقال.وغيرهمدركبنالحسن

.السماع

عليه.يتابعلايرويهماعامة:وقالعديابنفيهوتكلم

ونسبصدوقرواد:أبيبنالعزيزعبدبنالمجيدعبد(4)م82-

فيهمذكرهوممن،التدليسلىإونسب،شئحفظهوفيالإرجاء،لىإ

العلائي.

الدارقطني:وقال.وغيرهالنسائيوصفه:جريجابن()ع[911]ص83-

سمعهفيماإلايدلسلا،التدليسقييحفإنه،جريعابنتدليسالتدليسشر

.مجروحمن

بالتدليس،مشهور:الكوفيالقبطيعميربنالملكعبد)ع(84-

وغيرهما.حبانبنوالدارقطنيوصفه

يدلسكان:البخاريقال:الخفافعطاءبنالوهابعبد(4)م85-

مناكير.احاديثقواموالحمصيثورعن

فيحبانابناشار:الهمدانيسعيدبنالأسودبنعبيدة[ق]ت86-

يدلس.كانانهلىإ)2(""الثقات

)1(.)8/493(

)2(/8(.)437
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حرببنمحمدوعنه،جريجابنعن:الحنفي1(عمر)بنعثمان87-

.السماعبينإذاحديثهيعتبر)3(:"الثقات"فيحبانابنقال)2(.النسائي

والدارقطني.أحمدوصفه:اليماميعماربنعكرمة(4م)خت88-

ابنووثقه،فيهاختلف:القاضيالكوفيغراببنعليق()س98-

بالتدليس.وغيرهالدارقطنيووصفه،معين

أبوالليثيالبخاريالليثبنحمدأبنعليبنعمر[012ص09-1

المتاخرين.فيالتصانيفكثيرالرحلةواسعكانالمشهور،لحافظا:مسلم

شيرويه:وقال.مندهبنيحمىوصفه)68(،سنةمات:وقيل(4)66سنةمات

ويدلس.يحفظكان

النسائيوصفه،بالتدليسمشهور:السبيعيلله1عبدبنعمرو)ع(-19

.وغيره

.وغيرهالنسائيوصفه،بالتدليسمشهور:قتادة)ع(-29

بهوصفه،بالتدليسمشهور:فضالةبنمباركق(دت)خت39-

.البصريلحسناعنااكثروقد،وغيرهالدارقطني

وابراهيم،عمرولداهوعنه،وكيععنروى:البخاريبنمحمد-49

"."عمرانوالمصادر:الاخرىالنسخفيو"،"الطبقاتنسخوبعضالأصلفيكذا(1)

":"اللسانمنوالمثبت،اختلافالطبقاتنسخوفي،نقطبلا""الساحى:الأصل2()

/5(304).

)3(/8(534).
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يدلس.كانأنهلىإحبانابنأشار
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الدارقطنيوصفه،مالكأصحابمن:الفدكيصدقةبنمحمد-59

.حبانبنو

أحمدوصفه:الطفاويالرحمنعبدبنمحمدت(سد)خ69-

والدارقطني.

إسماعيل؟أبوالكبيرالواسطيلملكاعبدبنمحمد[121ص79-1

ابنوصفه،بقيةبنوهبوعنه،وطبقتهخالدأبيبنإسماعيلعنروى

(".التهذيب"تذهيبفيالذهبيأطلقوكذا،بالتدليسحبان

.حبانابنوصفه:عجلانبنمحمد4(م)خت89-

.)1(.
ابنجعفرأبونجبحبنعبسىبنمحمدق(دسدح99-

الدارقطني.وصفهوكذامدلسا.كانداود:أبوصاحبهقال:الطباع

أبوالبغداديالحافظالباغنديسليمانبنمحمدبنمحمد-001

قال.البتمائةبعدمات،والامانةالصدقمعبالتدليسالمشهور:بكر

إلامنهينكرلاالمظفر:[]ابنوقال.يدلسولكنهتهمهألا:الإسماعيلي

وبينبينهيسقطثم،أصحابهبعضعنيكتب:الدارقطنيوقال.التدليس

ثلائة.شيخه

فيالحاكمووهم.بالتدليسمشهورالزبير:أب!و)ع(122[ص101-1

"."خت":ن"خمنبدلا!و"التقريب""الطبقاتوفيكذا،(1)
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معروفينغير)2(رجالوفيه:سندهفيفقال)1("لحديثاعلوم"كتاب

.وغيرهالنسائيوصفهوقد.بالتدليس

والدارقطني.المثمافعيوصفه:شهابابن()ع-201

سمعت:حبانابنحاتمابوقال)3(:مصفىبنمحمدق[]س-301

كان:يقولالدمشقيزرعةاباسمعت:يقولجوصابنالحسنأبا

الوليد.بنكبقيةالحديثيسويانفصفىبنومحمد،صالحبنصفوان

"الضعفاء")4(.مقدمةاحرفيذكره

فيحبانابنوصفه:الجزريرجاءأبواللهعبدبنمحرز)ق(-401

")5(."الثقات

وكان،بالتدليسمشهوراكان:الفزاريمعاويةبنمروان)ع(-501

بذلك.الدارقطنيوصفهأيضا،الشيوخيدلس

مناصله123[]ص:المصيصيخيثمةأبوسعيدبنمصعب-601

وعنه.هماوعيرالمباركوابنالجعفيخيثمةأبيعنروى،خراسان

يصحف.كان:عديابنقال.وجماعةالرازيحاتمبووسفيانبنالحسن

(.السلومت-991)ص(1)

...".رجاله:فيههوسندفي"فقال(:152)صإ:"الطبقاتوفيكذا)2(

قلم.سبق،الشانيالموضعفيوكذا""مصطفى:الاصل)3(

)4((1/.)49

)5(/7(40.)5
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.عمرهاخرفيوك!،يدلسكان)1(:"الثقات"فيحبانابنوقال

وحكاه،بالتدليسالنسائيوصفه:مقسمبنالمغيرة)ع(-701

حكاهماأرادوكأنه.يدلسلاكانداود:أبوقال.فضيلابن)2(عنالعجلي

سمعه.ممنأخبرهموقففاذا،إبراهيمعنيرسلكانأنه:العجلي

نفرعنإلاالصحابةمنيسمعلمإنه:يقال:مكحول4()م-801

أرهولم،يدلسكانأنهالذهبيطلقو.حبانابنبذلكووصفه.قليل

.حبانابنقولفيالاللمتقدمين

والدارقطني،النسائيوصفه:المرائىموسىبنميمونق()ت-901

حنبل.بنحمدعنعديابنحكاهوكذا

حاتمبووالمدينيابنوصفه:حسانبنهشام)ع(124[]ص-011

حوشب.عنلحسناحديثأرسلأنهيرون...

قصة.وله،وغيرهالنسائيوصفه،بالتدليسمشهور:هشيم)ع(-111

اخرفيتغير،التابعينأتباعمن:الكوفيزيادأبيبنيزيد[4-]م211

بالتدليس.وغيرهمالحاكمواالدارقطنيوصفه،ذلكيسببوضغف،عمره

بكنيته،مشهور:لاني1لد1خالدابولرحمن1عبدبنيزيد[]131-4

الكرابيسيحسينوصفه،وغيرهمعينابنوئقه،التابعينأتباعمنوهو

بالتدليس.

)1(.)9/175(

تحريف."بيأ":لأصلا(2)
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الهمدانيمالكأبيبنالرحمنعبدبنيزيد[قس]د-411

بالتدليس.مسهرأبووصفه:الدمشقي

وعنهلحسناصاحب:البصريالرقاشيحرةأبو[سقد]م-511

والدارقطني.حمدأوصفه،القطان

عنحديثهمشهور،ئقةمسعود:بناللهعبدبنعبيدةأبو]ع[-161

منيسمعلمأنهعلىوالاكثر..الصحيحفيأبيهغيروعنالسننفيأبيه

كلامه.وسماع،لقاوهلهوئبت،أبيه

عقتدليسه!لكثرةبالسمالحفيهصرحوابماالايعتحلاانهعلىاتفقمقد(

والمجاهيل4الفممفاء

كثيروكانواحد)2(،حديثمسلمفيله:بقية4)1(()م-171

بذلك.الائمةوصفه،والمجهولينالضعفاءعنالتدليس

ووصفهبآخر،مقرونامسلملهأخرج:أرطاهبنحجاج(4)م-181

...الضعفاء.عنبالتدليسوغيرهالنسائي

اللخمي:-بمعجمات-الخزازالكوفيالربيعبنحميد-911

...شيبةأبيبنعثمانالضعفاءعنبالتدليسوصفهوقد،فيهمختلف

الدارقطنيوصفه:الحدثانيسعيدبنسويدق()م-021

منهمسلموسماع،العمىبسببعمرهآخرفيوتغيروغيرهما،والاسماعيلي

ذلك.قيل

."خت":"الطبقات"فيزاد(1)

.(241)9رقم2()
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حمداذكره:البصريالناجيمنصوربنعباد(4)خت-121

الضعفاء.عنبالتدليسوغيرهموالساجيوالنسائيوالبخاري

الحفظ،ضعيف[:]العوفيعطيةق(دت)بخ)1(126[ص221-1

القبيح.بالتدليسمشهور

وصفه،التدليسفيالغلوشديد:المقدميعليبنعمر)ع(-123

وكانثقة،سعد:ابنوقالواحد.وغيروالدارقطنيمعينوابنأحمدبذلك

واعروةبنهشام:يقولئم،يسكتثمئنا،:يقولشديدا،تدليسايدلس

غيرهماهأوالاعمش

القطع.تدليس:يسمىأنينبغيوهذاقلت)2(:

،صدوقغنجار:لقبه،البخاريموسىبنعيسىق()خت)3(-421

لمجهولين.والضعفاءعنحملهماالثقاتعنبالتدليسمشهورلكنه

عنبالتدليسمشهورصدوق:اسحاقابن(4مقرونام)خت-521

والدارقطنيأحمدبذلكوصفه.منهمشروعن،والمجهولينالضعفاء

وغيرهما.

فيهدمشقي:سميعبنالقاسمبنعيسىبنمحمدق()دس-126

.حبانابنبالتدليسوصفهضعف،

تحريف.""خ:صللاا(1)

حجر.ابنالحافطكلاممنهذا)2(

المصادر.منلمثبتو"ت"خ:الاصل)3(
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موصوفمعروف:الدمشقيمسلمبنالوليد)ع([127]ص-271

.الصدقمعالشديدبالتدليس

ابن"ثقاتفيترجمتهفي:رباحأبيبنعطاءبنيعقوب)س(-128

ذلك.يقتضيما(1)"حبان

قالاإ،بالسمالحصرحو1ولومردودفعديثهص4التدليسسويأخربأمرضعفمقهـ(

24()لهيعةكابقيسيراضعفهكاقمقيوثق

ووصفهالجمهور،ضعفه:يحيىابيبنمحمدبنابراهيم)ق(-912

بالتدليس.وغيرهماوالدارقطنيحمدأ

،ضعفوه:الملائيإسرائيلأبوخليفةبيأبناسماعيلق()ت-013

يدلس.كانأنهلىإالترمذيشارو

عنهروى،وغيرهسعدبنرشدينعنروى:زاذانبنبشير-131

بالتدليسلجوزياابنووصفه،الدارقطنيضعفه.السراجاللهعبدبنقاسم

الضعفاء.عن

قال،بالضعفمشهور:الكوفيالمحاربيسليمانبنتليد)ت(-132

يدلس.:و]لدارقطنيالعجليوحمدأ

ووصفهالجمهور،ضعفه:الجعفييزيدبنجابر)3(ق[ت]د-133

بالتدليس.سعدوابنوالعجليالثوري

()1/7(.)963

نف!ا.تراربعوهم2()

تحريف."!"حسان:الاصلفيرسمها)3(
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:حبانابنوقالالجمهور،ضعفه:عمارةبنالحسنق()ت)1(-134

التدليس.بليتهكان

حاتم:أبوقال،أبيهعن:المدنييساربنعطاءبنالحسين-135

لحديث.امنكر

يخطئكان)2(:"الثقات"فيحبانابنوقال.كذابالجارود:ابنوقال

به.يحتجانيجوزلاالضعفاء")3(:"فيوقال.ويدلس

وقالالجمهور،ضعفه:الخراسانيمصعببنخارجةق()ت-136

الكذابين.عنيدلسكان:معينابن

اتباعمن:البقالسعد)4(أبوالمرزبانبنسعيدق(ت)بخ-137

والدارقطنيحاتمبووأحمدوصفه،بالتدليسمشهورضعيف،التابعين

وغيرهم.

عنسئلأنهعبادةبنروجذكرالأخضر:ابيبنصالح)5((4)-138

بنروجوذكربعضا.وقرأت،بعضاسمعت:فقال،الزهريعنحديثه

ذا.منذاأفصلولستبعضا،ووجدت:عبادة

المصادر.منوالمثمتد""خت:الاصل(1)

)2(/6(90.)2

)3((1/43.)2

لمصادر.امنوالتصحيح"سعيد"،:الطبقاتنسخوبعضالاصل(4)

المصادر.منوالمئبت"تم"د:الاصل)5(



182المدئسينطبقاتملغص-01

ضعفه:المدني)1(سمعانبنزيادبناللهعبد)مدق(-913

بالتدليس.حبانابنووصفهالجمهور،

كانولكنهصالحا،كان:حبانابنقال:لهيعةابنق(تد)م-041

الضعفاء.عنيدلس

:العوامبنالزبيربنالمنذربنعاصمبنمعاويةبناللهعبد-141

البخاريضعفه.وغيرهالفلاسعنهروى!،.عروةبنهشامعنروى

تدليسه.لىإحبانابنشارو،والنسائي

ضعفه.علىمتفق:الحرانيقتادةأبوواقدبناللهعبد)ق)2((-421

بالتدليس.أحمدوصفه

فيحبانابنذكر:أنعمبنزيادبنالرحمنعبدق(دت)بخ-431

الدارقطني.وصفهوكذامدلسا،كانأنه[13.]ص)3(الضعفاء"لا

ابنقال.ضعيف:الكلاعيوهببناللهعبدبنالعزيزعبد-441

.السماعبينإذاحديثهيعتبر:حبان

كان:الحاكمقالجبر:بنمجاهدبنالوهابعبد)ق)4((-451

بنمحمدبنالحسنعنوروى.قطمنهمسمعماشيوخعنيدلس

الكتب.أخذوانماشيئا،أبيهمنيسمعلمأنهيزيدأبيبناللهعبد

مئبت.هومالصواب1و.سليمان:ظاصغر:بخطفوقهاكتب(1)

تمييز"."":"التقريبفيلهرمزوقدبشيءالطبقاتفيلهيرمزولم[لاصل،فيكذا)2(

ماجه.ابنلهاخرجالذيفهو،الحنفيقد1وبناللهبعبدالمولفعلىاشتبهفلعله

)3(/2(0.)5

"."الطبقاتمطبوعةمنالرمزسقط(4)
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:حبانابنقال:الطرائفيالرحمنعبدبنعثمان(قس)د-461

عنهم.فدلسهاأشياءضعافقومعنروى

وعنه:،اللهعبدبنواهبعن:المصريغالببنعلي-471

التدليس.كثيركان:حبانابنوقال،وغيرهحمدأضعفه.أيوببنيحتى

منه.يسمعلمعمنيدلسكان:الحاكمقال:حكامبنعمرو-481

كتبه.أخذماتفلما،شعبةعنشبابهفيسمع:المدينيابنقال

ووصفه.النسائيضعفه:هراةقاضيالهرويسليمانبنمالك-941

بالتدليس.حبانابن

ترجمةفيالعقيليقال:الصنعانيكثيربنمحمدس()دت-015

سهلعنحازمبيأعنالثوريعنروى.الضعفاءأحد:الأمويعمرو

عليهتابعهوقد،الثوريعنلهأصللاوهذا:قالالدنيا"في"ازهد:حديث

المشهورلان؛ودلسهعنهأخذهولعله،الثوريعننيالصنعاكثيربنمحمد

خالد.به

النسائيوتركه.البخاريبالكذباتهمه:الطائيعديبنالهيثم-151

وتدليس.أخبارصاحبكانحمد:أوقال.وغيره

وقال.ضعفوه:جنابأبوالكلبيحئةأبيبنويحى(قت)د-521

واحد:وغيروالدارقطنيسفيانبنويعقوبنميروابننعيموأبوزرعةابو

مدلسا.كان
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4ندةفا

فمأتفقدكنت:قالشعبةعنروينا)1(:"المعرفة"فيالبيهقيوقال

تركته."فلانحدث":قالوإذا،حفظته"سمعتو""ثنا":قالفاذا،قتادة

بيوالأعمش:ثلاثةتدليسكفيتكم:قالأنهشعبةعنوروينا:قال

وقتادة.إسحاق

منجاءتإذاانها؛الثلاثةهؤلاءاحاديثفيجيدةقاعدةفهذه:قلت

معنعنة.كانتولو)2(،السماععلىدلتشعبةطريق

جابر.منالزبيربيأعنالليث:ونبليره

!لاصبسس!

)1(.)1/86(

لسما"ا":لاصلا(2)





عمثرةلمحأد!ةالوسألةا

الكوثربم!مطاعقعقالشافبمالإماورتنزيه



-



الكوثركل!مطاعقعقالشافعيلإمار1تنزيه-اا

الرتيرالر!المحه

287

لاوحدهاللهإلاإلهألاشهدوفيه،مباركاطيباكثيراحمداللهالحمد

لاوعلىمحمدعلىصلاللهم،ورسولهعبدهمحمداأنشهدوله،شريك

كمامحمدآلوعلىمحمدعلىوبارك،إبراهيمآلعلىصليتكمامحمد

مجيد.حميدإنكإبراهيمآلعلىباركت

العلامةللأستاذ(الخطيب)تأنيبكتابعلىوقفتلمانيفابعد،أما

توقيرمن؛العلمأهلعليهيوافقهماتعدىورأيته،الكوثريزاهدمحمد

الفقهأئمةمنغيرهفيالطعنلىإعنه،الذبوحسنحنيفةبيأالامام

)التنكيلسميتهالكوثريمطاعنمنالباطلردفيكتاباجمعت=لحديثوا

)طليعةسميتهنموذجامنهاقتضبتثمالاباطيل(.منالكوثريتأنيبفيبما

برديتعلقماأفردأنليبداوالانبمصر.الطليعةطبعتوقد(،التنكيل

هو.وهذا،الشافعيالاماممنالغضبهاحاولالتيالكوثريمزاعم

بنعثمانبنالعباسبنإدريسبنمحمد]هوالشافعيالامام

،منافعبدبنالمطلببنهاشمبنعبديزيدبنعبيدبنالسائببنشافع

.([)1اللهعبدأبوالشافعيالمطلبيالقرشي

ناالمؤلفاراداوراقاهناكفلعلبياضا،هو""الشافعي:قولهبعدالمصعفترك(1)

فيتبقلملكنهالحقهاااومادتها،تحررتقدتكنلمالموضعبهذايلحقها

وجراسمهفاكملت(؛المقدمةفيشرحهمر)كماضاعماضمنوضاعتموضعها

فيالكوثريمعالمصنفبحثباقيوتركت(918)رقم:""التنكيلمننسبه

عليهمزيدلابماالمصنففيهاطالفقد،الشافعيالامامنسبفيطعنهمحاولة

07(.6880-)1/:هعاك
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اللغة[فيالشافعيالإمامعلىالكوثريمطاعنعن]الجواب

اليهود)كانهمعمر:قولفيالفهرتفسيرفي"وقولهالاستاذ)1(:قال[1]ص

واعبادتهمموضعأنهمعالكباو،بالحجاوةالمبنيالبيتفهرهم(:منخرجواقد

صحراء".اوبنيانفيكانسواءمطلقا،ودوسهماجتماعهم

امور:هذافيعليه:أبفل

الشافعيهعنالمذكورالتفسيريثبتمايذكرلم:الاول

لىإلا)2(الاثير"ابن"نهايةفيكماعليئلىإمنسوبالاثرأن:الثاني

".فهورهممن"خرجوا:""النهايةفيولفظهعمر،

أجدهالم.صحراء"أو)3(بنيانفيكانسواء"مطلقا،:قوله:الثالث

نفسفيمطلقايكونأنإطلاقهممنيلزمولا،الغريبولااللغةكتبفي

أطلقوهاالتيالكلماتكثرةلكيتبين"الراغب"مفرداتراجعالامر.

تقيد.أنوحقها

التقييد.فيظاهر"فهورهممنخرجوا":نفسهالاثرقول:الرابع

التيالكلماتسادسوهذا(.الازهريةالكلياتط-94)ص"الخطيب"تانيب(1)

الذيالمخطوطفيوليس،الشافعيفصاحةفيالطعنمحاولتهفيالكوثريذكرها

-1/107)":"التنكيلفيوهيقبلهالخمسةالمواضععنبلجواايديعابين

قريبا.مركمابالنسبيتعلقماسقطكماالنسخةمنسقطتفلعلها307(.

)2(/3(.)482

فيالكوثرينضمنالصوابعلىالكلمةنقلسبقوقدقلم،سبق"بعاء":الاصل)3(

السابقة.الصفحة
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مدراس"(:1)""القاموسوفيالفهر،تفسيرفياختلفواقد:لخامسا

لافلماذا،"ويشربونفيهياكلونيومهوأو،عيدهمفيإليهتجتمعاليهود

صح-إن-اخرقولاالكبار("لحجارةباالمبنيالبيت":القائلقوليجعل

كالشافعي.بهيعتدعمن

تفسيرفيوالغلط".النهاية"قيكماعبرانيةأونبطيةالكلمة:السادس

قائلهم:قالفقد،العربيفصاحةينافيلاالاعجميةالكلمة

قبلها(")2(اليرندجنسجماتدرلم"

الاسود.لجلداهووانما،ينسجشيءاليرندجأنفزعم

الاخر:وقال

)3(الفستقا"البقولمنتذقولم"

أعلم.والله،معروفةنظائرولهذا.بقلةالفستقأنفزعم

:القرآنوقيبه،يوصفلاالماءأنمعبالمالعالماءووصف"الاستاذ:قال

".السمكنحوبهفيوصفلمالحاماو2[]ص[،12فاطر:53،:لفرقان11<اجاج>متخ

958(.)ص)1(

:عجزهبيتصدر2()

متجدد*دارساعوصودراس*

"لجمهرةو"ا935(/1)والشعراء""الشعرانظر.الباهليحمرابنلعمرو

"متخدد".المصادر:بعضوفي(.1328)ص

:صدرهبيتعجز)3(

المرئقا*تاكللمبرية*

.(9132)ص"لجمهرةو"ا6(،20)2/:لشعراء"1و"الشعرانظرالراجز.نخيلةلابي
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الماءفيلا""مالحيقاللانتبعهومنالاصمعيعنالمعروف:أقول

ذلك،(611)ص"الاقتضاب"فيالسيدابنوذكر.ونحوهالسمكفيولا

ثم"،مالحو"شجر"مالحسمك":يقالأنهبهاأئبتحججبعدةنقضهئم

فإذا،ملحماء:يقالأنهاللغويينبعضعنحمزةبنعلي"وحكى:قال

ولا:قال،مالحةوبقلة،مالحسمك:قلتالملوحةمنفيهبماالشيءوصف

معوهو،معروفغيرقولوهذا.بعينهالملحهوالماءلان؛مالحماء:يقال

وصفمنالقياسلىإأقربمالحبأنهالماءصفةلان؛للقياسمخالفذلك

لىإيسندكماالفعلإليهفاسندوا،ملحوالماءملحقالوا:لانهم؛السمك

جعلتإذا،السمكملحتقالوا:إنما،السمكملحأحد:يقلولم،الفاعل

فصيح:أعرابيأنشدني:قالالاعرابيزيادأبو"وأنشد:قالثم."الملحفيها

"(1)وناقعمالحقووماءواقعلحمامواقواصبحن

".المالحالماءوهو...اجاجماء":الاعرابيابنعن)2(""اللسانوفي

:قالثم(".وملجمالحماء:الذقيشأبوقال،مالح:يقالولا":الجوهريوعن

ربيعة:بيأبنعمروقال...الفصحاءأشعارفيالمالحجاءقد:بريابنقال"

عذباريقهامنالبحرماءلاصيحمالحوالبحرالبحرفيتفلتولو

فيربيعةأبيبنعمرلىإالمنسوبالبيتهذاوجدت:بريابنقال

....".صفرةأبيابنمحمد)3(عيينةأبيشعر

995(.)2/":و"اللسان347(،)5/":اللغة"مقاييسفيالبيت(1)

)2(/2(.)995

685(./1)":"التعكيلعلىالتعليقانظرمحمد".بنعييعة"أبي:وصوابه""اللسانفيكذ)3(
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الفصحاءالعربعنثابت"مالح"ماء:قولهمأنلحاصلوا:اقول

لسنةعلىغلبولما"ملج"،:يقولونماكثرلكنقياسا،وثابتنصا،

يتحرىكانلأنه؛كتبهفيالشافعيبهاأتى"مالح"الشافعيعصرفيالناس

.(1)الربيععنيأتيكماالناسفهملىإالتقريب

".عاميةلفظةنسويثوب:وقوله"الأستاذ:قال3[]ص

مظانه،فياجدهولم،الشافعيعنيثبتهمايذكرلمأيضاهذا:أقول

"قال)2(:"و"شرحه"القاموس"ففي)النساء(لىإنسبةكانفانذلكومع

قالفقد)نسا(بلدلىإنسبةكانوان".نسوينساء:لىإالنسبةفيسيبويه

منوكان،أيضانسوي:وقيلنسائي:إليهاالصحيحة"والنسبة)3(:ياقوت

يخفى.لاكماالقياسهوونسوي،قالكذا."النونكسرالواجب

احد".يقلهلممما-بالفتح-العفريت:"وقولهالاستاذ:قال

.العربلبعضلغةلعددناهاقالهولو،الشافعيقالهولا:أقول

بمعنىذلكانصوابهخظا،زجرتهبمعنى،الكلباشليت:"وقوله:قال

".وغيرهثعلبقالكماغريته

حتىالشافعيعلىكذبأنالأنوك)4(المعترضهذايكفلم:أقول

استعمالالشافعيكتبفيوالموجودأيضا،وغيرهثعلبعلىكذب

.(1/804):!لتنكيلا":نظروا(1)

238(.0/2):"العروستاج"2()

282(.)5/":البلدان"معجم)3(

الاحمق.:اي(4)
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فاما،إليكتدعوهأنبمعنىأنهزعمإنماوثعلبالاغراء،بمعنىالاشلاء

أغريتهبمعنى""أشليتهايستعمالغيرهوصحح".اسدته:يقالفانماالإغراء

دعوته.وبمعنى

وكانإليكدعوتهذامافيشملالدعاءبمعنىأصلهيكونوقد:أقول

نيوالثاالدعاءهوفالاولالصيد،علىليحملدعوتهإذاومامثلا،نائما

فيوالذيالمراد.تبينوالقرينةالزجر،يتضقنوالثالثالاغراءيتضمن

الشاعر:قولفيكماالإغراءالشافعيكلام

)1(نؤكلبيتيهبينفكدناعليناكلابهفأشلىعمروباقصدنا

الوجهمنالأذنانوليست(:المزني)مختصرفي"وقولهالاستاذ:قال)2(

.فيغسلا":والصواب.فيغسلان

أمور:هذافيعليه:أقود

الهمع""وفيمرجوح،واماممتنعإماهذامثلفيالنصبأن:الاول

فاكثرفيحدثنا،قادمزيدمانحو:اسممةجملةتقدمت"وان(:21)2/

المصدر.علىتدللاالاسميةلان؛النصبيجوزلاأنهعلىالنحويين

يقومأنبشرطلجوازاالصحيح:حيانأبووقال،جوازهلىإطائفةوذهب

."...مجرور.أوظرفالفعلمقام

5923(.)6/:"و"الصحاج2(،01)3/:"اللغة"مقاييسانظر.الاعجملزيادالبيت(1)

مكانها،فىلتلحقمفردةورقةفيالمولفكتبهبها"يجزمون"...قولهإلىهعامن)2(

فيالورقةفاستقرتالمخطوطوجلد،الانسخةاخرفيفوضعتطريقهاضلتلكعها

الخطا!المكان
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علىفيهادلالةفلاجامدفعلهي:قلت.فعل"ليس"بان:قيلفإن

جماعة:قالبل،النفيحرفكدلالةفهيالنفيعلىدلالتهافأماالمصدر،

بواجب.ليسمطلقاالفاءبعدالنصبإن

فاءبعدمايبقىوقد"2(:45)2/"الكافيةشرح"فيالرضيوقال

:]المرسلات<فيحذرونلهم>ولايؤدن:لىتعاكقولهقليلا،رفعهعلىالسببية

:(1)وقوله.36[

فينطق*القواءالربعتسألألم*

2(:)وقوله

فتجزع*عليكجزعماتدرلم*

لوالنصبكمعنىفيهالرفعومعنى،الأصلعلىهذاجميعجاء

اعتماداالنصبلىإالمذكورةالمواضعفيتصرفلاأنلكجاز....نصب

."...المعنىظهورعلى

من)3(هشامابنوعد،وظاهرةمضمرةأن""إهمالجاءفقدهذاومع

وقوله:64[،]الزمر:<أغبدتآمرونيدلهفغيرقل>:وجلعزاللهقولالأول

:عجزهبيتصدر(1)

سلمق*بيداءاليومتخبرنكوهل*

.(527)8/:"الأدبو"خزانة3(،1/00):""اللسانانظر

:صدرهبيتعجز)2(

مرحومة*صغيرةتركتفلقد*

.تماملأبي943(/1)":"الحماسةانظر.المزموملمويلكقصيدةمن

46(.1/و983)2/اللميب":"مغنيفي)3(
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محيصن:ابنقراءةالثانيومن24[.:]الروم(اليزقيرليمءايانه-ومن>

<]البقرة:233[.لرضاعةيتمأنراد>لمن

العربفصحاء:الكوفيينمنالرواسيقال"3(:2/)""الهمعوفي

قومودونهمبها،يرفعونقومودونهم،الفعلخواتهاو"أنب"ينصبون

بها".يجزمون

أولقالفقدبنصها،الشافعيعباراتيسقلمالمزنيأن:الثاني4[]ص

الشافعيإدريسبنمحمدعلممنالكتابهذا"اختصرت"المختصر")1(:

بعضبنسبةصرحوربما".أرادهمنعلىلأقربه؛قولهمعنىومناللهرحمه

قابلنافإذا"الأم"فيالمطبوعةالشافعيكتببعضلىإالشافعيعنينقلهما

الشافعييعني."..وقوله":المعترضفقول.مختلفتينوجدناهماالعبارتين

مجازفة.أوجهل

ويزيدونيخطئونالزمانقديممنيزالوالمالنساخأن:الثالث

فيوجودهاعلىيتوقفالمزنيلىإالنونحذفعدمفنسبة؛وينقصون

)2(.بخطهالتيالنسخة

والصواب،النحويينعندلحن"يغسلا":المعترضقول:الرابع

الشاعر)3(:قولفيقالواوقد،انثىالاذنلان؛"تغسلا"

1(.)1()ص

قالهالما.انهمنهسمعثقةنصعلى"او:التنكيلفيزاد)2(

:وصدره.الطائيجوينبنعامرهو)3(

ودقها*ودقتمزنةفلا*

هامشه.وانظر84(،1)2/للمبرد:""الكاملفيوالميت
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إبقالها*أبقلرضولا*

:(1الاخر)وقول

592

الواضحالطريقعلىبمروقبراضمناوالشجاعةالسماحةإن

والشجاعةوالسماحة،بالمكانالأرضتاويلمعشعريةضرورةإنه

بعدالتأويليسوغولاالنثر،فيضرورةولا[صه1مثلا،والبأسلجودبا

يتجهلابالتأنيثالتصريحمعوكذلك""ليست:قولهفيالتانيثعلىالنص

.غربالشمسنحو:جوازمنالكوفيينمذهبعلىلحملا

المعترضنو"فيغسلان"":المزنيمختصر"فيكذلكأنهازعمفان

منالتصحيفيكونأنلاحتمالذلكفيسامحلكنهذكرناماعليهيخفلم

.النساخ

لحن.أنهفرضعلىالنونإثباتفكذلكقلنا:

الطابع،تصرفمنوحذفها،النونإثباتالشافعي"ولفظالاستاذ:قالثم

..01.كامانتهالعلمفيمانتهو

منوحذفها":وقوله.مركمامجازفة"الشافعيولفظ":قوله:اقول

وجهين:منمجازفة"الطابعتصرف

لصرحوإلاعنهاالمطبوعالقلميةالاصوليراجعلمالأستاذأن:الأول

ولمالمسودةناسختصرفمنالنونإسقاطيكونففدراجعهاوهبه،بذلك

":"الاغانيانظر.المهلببنالمغيرةرثاءفيقصيدةمنالاعجمزيادهو(1)

.(1/143):والشعراء"و"الشعر37(51/1)
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كثيرا.ذلكمثليقعكما،الاصولعلىالمقابلةعندذلكيتضح

بالتصحيحالقائمأن""الامطبعتمةخافيالذيأن:الثانيالوجه

البلبيسي،ومحمد،العادليمحمدبننصر)1(:الطباعةدارمصححو

العزةلصاحبيذكرولم.غيرهمهؤلاءمعولعل.زناتيحسنمحمودو

يزلفلمكلههذاومع.نفقتهعلىالطبعأنإلاالحسينيبكأحمد

فيخطأأنهلهميتبينمايصلحون-منهموالاستاذ-للكتبالمصححون

فيحتىعادتهممنعرفكماالنساخمنذلكأنعلىحملا،الاعراب

وجل.عزاللهكتاب

تنبيهبدونالاصلاحذلكمثلعلىمصرفيالمصححينعادةوجرت

6[]صتتبعتولو،الأصولبعضأوالاصلفيكانماعلىالحواشيفي

فيهالوجدالاستاذصححهاالتيالكتبعنهاطبعتالتيالقلميةالاصول

حقا.المحذوريثبتمافيهايوجدلمإنكثيرشئذلكمن

أبو"رأى:51صقوله"الخطيب"تاريخعن"التأنيب"فينقلهماولو

ونقل.التاريخفيليست"حنيفةأبو"وكلمة...".مالكبنأنسحنيفة

"."قالكلمةوزادمحمد""بنكلمةمنهاحذفالتاريخعنعبارة37ص

مقصوديوليس"."مؤمنكلمةمنهافحذفعبارةالتاريخعن38صونقل

يسلملاوأمثالهاالأمورهذهفإنالاستاذ؛علىالامثلةهذهفيالاعتراض

منها!شدوأمثالهاليوقعقدولعله،الانسانمنها

منامثلةومرواضحا،مساالامانةيمسماللأستاذوقعقدأنهعلى

."نصري":"التعكيل"في(1)
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مكشوفة،مكابرة")2("الترحيبفيكابرذلكومع)1(،"الطليعة"فيذلك

)3(.الكتابهذامنمواضعهفيذلكترىكما

عنينبئالشافعيةكتببعضلطبعهالحسينيالسيدمنالاستاذواغتياظ

.مفرطوغلومطبقهوى

الحنفيقطلوبغابنقاسمللعلامة("الالمعيمنية"علىوقفتوقد

التيالكثيرةالاغلاطمنقاسمفصلهماوتصفحتعليها،الأستاذومقدمة

الطبعفيالكوثريأحبابأصلحهاذلكومع،الزيلعينسخةفيكانت

العلامةتعقباتعداد:"وفيبقولهالمقدمةفيالاستاذفاعتذر،تنبيهبدون

سبققبيلمنانهالظهوربنفسهالفطنإليهاينتبهقدأمورقاسمالحافظ

المطبوعة؛النسمخةفيالصحةعلىالقبيلهذامنهومابعضفيوجد،القلم

علىوقفايكونلااللهوفصل؛سبحانهاللهفضلمنالصوابلىإالانتباهلان

أحد(".

قعلهويعدواحد،حرففيالشافعيكتابطابعيناقشالاستاذفترى

تنبيهبدونالزيلعيكتابفي.)4(.الكثير.الكوثريأحبابتصرفأما،خيانة

عليهوجلعزاللهفضليرىالاستاذأنريبولا.عليهماللهفصلمنفيعده

فييتصرفنراهفكم،كثيرةبدرجاتالمتقدمينأولئكعلىفضلهمنأعظم

عليه!وجلعزاللهفضلمنذلكأنلىإمستندايطبعهاالتيالكتب

.(بعدهاوما-5)صنطرا(1)

التانيب(.مع-بعدهاوما318)ص)2(

المولف.افردهاثمالتنكيلمنجزءاكانتالرسالةهذهباعتباروذلك""التنكيليعني)3(

واضحة.غيركلمة(4)
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أحديعرفهلامما،للتبعيضلباء1و،للترتيبالواو:"وقوله(:1الاستاذ)قال

".للالصاقوالثانيةمطلقا،للجمعلىالاوبل،اللسانأئمةمن

وجهين:فمنالواوفيما،قبيحةمجازفةهذه:أقول

قطهذاالشافعييقلولم"للترتيب:"الو]وقالالشافعيأنزعم:الاول

فيكماعبارتهفهذهالوضوءترتيبيجابهإفأما.معناهيؤديماولا

انمرافقإلىوائدي!وصهكم>فاغسلو:وجلعزالله"قال)2(:""الام

وتوضا:قال6[]المائدة:(الكعبئنلىوأرطحمبرءوسكموامسحو

اللهبدأبماوبدأ،وجلعزاللهمرهكماوسلموالهعليهاللهصلىاللهرسول

نأ:شيئانالمتوضئعلىيكونأن-أعلملىتعاددهو-فأشبه:قال،بهلىتعا

وجههقبلبيدهبدأفمن...منهوالسلامالصلاةعليهرسولهثماللهبدأبمايبدأ

غيريوقالقلتكمايعيد،:قلتوانمايعيد...أنعنديعليهكان7[...]ص

،[158:]البقرة<شعابرالئهمنوانمروةالصفاإن!>:وجلعزاللهقولفي

اللهبدأبما"نبدأ:وقالبالصفاوسلموالهعليهاللهصلىاللهرسولفبدأ

بدوهيكونحتىطوافالغىبالمروةبدألوأنهخلافاأعلمولم")3(.به

تكونحتىأعادالاولىقبلبالآخرةبدأإنالجمار:فيقلناوكمابالصفا.

فكانأعاد،بالبيتالطوافقبلوالمروةبالصفابالطوافبدأوانبعدها،

".أعلموالله،عنديبعضهمنأوكدالمعنىهذافيالوضوء

05(.)ص)1(

)2(.)2/65(

."..بما."أبدأ:بلفظ(21)18مسلماخرجه)3(
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التقديمقاعدةلىإنظرولكنهللترتيبالواوأنالشافعييزعمفلم

0)1(..معوسلموالهعليهاللهصلىالنبيمنالفعليالبيانوالىوالتأخير

التركيبيقتضيلاماتقديمأنالبلاغةعلومفيتقررفقد،ذلكعلىظنية

فيفتقديمه،الكلامأبلغوالقران،نكتةلىإالبليغالكلامفييحتاجتقديمه

الرجلينعلىوالرأس،الباقيعلىواليدين،عداهماعلىالوجهالوضوءاية

نكتة.منلهبدلا

أنههيالنكتفأظهرواحدةعبادةالمجموعكانإذاأنهالشافعيويرى

ودلالته"بهاللهبدأبما"نبدا:بحديثهذاعلىواحتج،كذلكالترتيبينبغي

يعدلفلاهذامث!حفيالظاهرةالنكتةهيفهذههذاوعلى،ظاهرةذلكعلى

بدليل.إلاعنها

الواوأناللسانأئمةمنأحايعرفلاأنهالمعترضزعم:الثانيالوجه

لربعيوقطربعنللترتيببأنهاالقولنقلفقد؟مجازفةفيهللترتيب

فيهشامابنذلكذكر.وهشامالزاهد)2(عمربىووثعلبوالفراء

8[]صفييكفيلا"بقولهالاميرفرده،الشافعيمعهموذكر")3("المغني

اخر".دليلالهلانالوضوءفيبالترتيبقولهمجردالنسبةهذه

البليغالكلامفيجاءماالمذكورينالائمةعلىيخفىأنيمتنع:قولو

وثم(،)الفاءبمنزلةللترتيبالواوتكونأنيبطلمماالفصحاءكلاموفي

ومرجع،الترتيبهوالبليغالكلامفيمعهاالظاهرأنأرادواإنماأنهمفيظهر

الاصل.فيمحررةغيركلمة1()

"."الراهيلىإ""التنكيلفيتحرف)2(

الفكر(.دار-464)ص)3(
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فلاهذاوعلى،إيضاحهمركماوالتأخيرالتقديمقاعدةلىإالتحقيقفيذلك

وبهذاوالتأخير.التقديملقاعدةاللغةأئمةمنمنكرولا،للترتيببأنهاقائل

الموفق.والله،البتةالخلافيرتفع

أيضا:وجهينفمنالباءوأما

هذا،الشافعييقلولم"للتبعيض"الباء:قالالشافعيأنزعم:الاول

مسحمنأنالايةفيمعقولاكان..."22()1(:/1)"الأم"فيعبارتهوهذه

أظهروهذاهذا،إلاالايةتحتملولم،برأسهمسجفقدشيئارأسهمن

مسجالمرءعلىليسأنهعلىالسنةودلت،كلهالرأسمسحأومعانيها،

."...كلهالرأس

بقولهم:العربيةأهللهمثلفقدللالصاق،الباءكونعلىيأتيقدوهذا

بدنه.ببعضاليدإلصاقمعناهأنيخفىولا.بزيد""أمسكت

أيديكم"وامسحواالتقديرأن:الحنفيةبعضزعمهمالىإانظرلكن

عليه،حجةلا""أيديكمتقديرنمنها:جهاتمننظرففيه،"برووسكم

ذلكومن،بالرأسكانشيءأبدبمسحفيصدقعاما،المقدريكونلافلماذا

الشافعي.قوليتحققوبذلك،الاصبعطرف

تعطيوهي،يخفىلاكماالالةباءبكذا"ذامسحت"فيالباءأنومنها:

مسحت:كقولكوذلكغيرها،المقصودوانمالذاتهامقصودةغيرالالةأن

التقدير:كانلوفيماالمقصوديكونأنذلكمنفيلزم9[]ص،بالمنديليدي

تنشيفهايكونهذافعلى؛الايديتنشيفهو"،برووسكمأيديكموامسحوا"

.)2/56()1(
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يدلالرأسوهيالخاصةالالةعلىالنصأنالامرغايةقرضا.غسلهابعد

يكونحينئذالفرضلان؛ينفعهملاوهذاأيضا،مقصودةأنهافيدلتعينهاعلى

ثم.بالرأساليدتنشيفبهيحصلماتحققمنبدفلا،بالرأساليدتنشيفهو

منصبعبقدريدهنشفلوكماكفى،الرأسمنصبعبقدرتنشيفهاأمكنذا

وهكذا.اخربعضثمالقدرذاكعلىاليدبعضيمربأن،المنديل

شديدااضطراباالايةعلىمذهبهمتطبيقفيالحنفيةاضطربوقد

2(.258-57/)2("المعاني"روحراجع

لاللتبعيضتجيءقدالباءبأنالقولإن:المعترضقول:الثانيالوجه

)1(:""المغنيفيهشامابنقالفقدمردود؛العربيةأئمةمنأحديعرفه

".والكوفيون:قيل،مالكوابنوالقتبيوالفارسيالأصمعيذلك"أثبت

فصاحةفيالطعنفيالقومهؤلاءسيرفيفكرثمتقدممافتدبر

كالانسانأخرىجهةومن،وأتعبهنصبهوسيرأحثجهةمنتجدهالشافعي

الماشيكهيئةويضعهمارجليهيرفعولكنيجاوزهلامكانفييقفالذي

منيقطعلموهوالنصبأشد)2(نفسهفينصب،السرعةمنيمكنهمابأقمى

واحد!أصبعمقدارالارض

يسيرأنهيتوهمكانإذالحسرةامنالخائبهذا)3(يصيبماوقدر

وخارتمبلغكلالاعياءبهبلغلماثم،مطلوبهلىإينضوالارضويقطع

142(.)ص)1(

الاصل.فيتكررت)2(

استظهرته.ماوهذا،الاصلفيمحررةغيرالثلاثالكلماتهذه)3(
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الارضمنيقطعلمأنهلهوتبينحالهعنسئلالأرضعلىوسقطقواه

الشافعي؟فصاحةعلىحجةأوضحهذايكونالاانظرثم!!أصبعمقدار

النحوقواعدعنهتضيقاتساعاالعربلغةفيأنيعرفونوالعلماء

القواعد،تلكعلىتطبيقهايصعبمواضعالقرانفيإنحتىتكاد،أو

،[162لنساء:]1<الزنبؤةلمونوتراالصلفن>والمقيمين:لىتعاكقوله

:]الزخرف<دربوقيلهء>:وقوله63[،:]طه<لشحزنن1هذ>إن:وقوله

وقوله:6[،9:دمائدة]1<وألضئونهادولذيفواءامنواالذينإن>:وقوله88[،

حتىهذا،وغير177[]البقرة:<والصبرينعهدوإذابعهدهم>وائمومون

اليقينيالعلمولولا.خاصةالقرآنإعرابمشكلفيالعلمأهلبعضألف

بقواعدالمتقيدينمنكثيرلجزملحنالقرآنفييكونأنيستحيلبأنه

لحن.المواضعتلكمنكثيرابأنالنحاة

عنجيبوخطأ!الكاتبأنزعمأنهالمتقدمينبعضعنرويقدبل

غفلخطأبأنهالقائلأن:ذلكعنبهيجابومما)1(.معروفهوبماذلك

غيرالعربمنقبيلةلغةجهلأو،اللفظذلكبهيصعمعنويتقديرعن

خاصامصحفاعنىإنماكذالاالمصحففي"هي:لهالقائلأنظنثم،قبيلته

المصحففيبهاقيمالتيالعنايةبلغهقديكنلمأو،الامامالمصحفلا

ابنعلىخفيإنه:يقالكمارجل،عنالتواتريخفىأنمانعولا.الإمام

)2(.المعوذتينشانفيمسعود

للظبري.2(17/04و684)7/":البيان"جامعانظر(1)

2(.1861و18112)حمدو(،)7794البخاريأخرجه)2(
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كثيرعلىفصاحتهاتشكلكثيرةمواضعالقرآنفيأنهناوالمقصود

هذاتدبرتفاذاجدا؟!كثيركلامعنهنقلفصيحبعربيالظنفما،الناسمن

فصاحته.فيالشافعيحاللكاتضحالنظروأنعمتتقدمماتدبرتثم

حجرابنلحافظاذكرهفمما،بالفصاحةعليهالثناءبعضالاناسمعثم

"قال-:ثابتاكانبماإلايجزملاأنعادتهومن-1()التاسيس"ليتوا"في

كلام:حنبلبنأحمدقال:قالأحمدبنجعفرحدثنا:الساجيزكريا

حجة".اللغةفيالشاقعي

ليقال:له"الشافعي"مناقبفيالظاهرأهلإمامعليبنداود"قال

عنفسألتهبمكةالشافعيلىإحنبلبنوأحمدأناذهبت:راهويهبنإسحاق

هلمنجماعةأعلمنيفارقناهفلما،الادبحسنفصيحافوجدتهأشياء،

فيهوتيقدنهو،القرانبمعانيزمانهفيالناسأعلمكانأنهبالقرانالفهم

فهما...")2(.

)صاحبهشامابنقال:قالالربيععنحاتمبيأابن"وقال[1.]ص

ابنقال.اللغةعنهيؤخذممنالشافعي(:بالعربيةالعلمأهلمنوهوالسيرة

سمعتأيضا:وقال.نحوهسلامبنالقاسمعبيدبيأعنوحدثت:حاتمأبي

بناللهعبدليإوكتب:قال.واللسانالنفسعربيالشافعيكان:يقولالربيع

سمعت:الساجيوقال.الناسأفصحمنالشافعيكان:أبيقال:قالحمد

لي"توااسمهوصواب،الاولىطبعتهفيهوكماالكتاباسمالمؤلفاثبتكذا(1)

682(.)2/والدرر":لجواهر"افيالسخاويتلميذهعليهنصكمابالنون"التانيس

(5الكتبدار.ط-85)صفيهوالنص

9(.0)ص"التانيسلي"تواانظر)2(
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الأصمعيعنالمازنيعثمانأبيعنيحدثالخوارزميمحمدبنجعفر

حدثناالدنيا:أبيابنوقال.بمكةالشافعيعلىالشنفرىشعرتقر:قال

:قال؟هذيلشعرقرأتمنعلى:لعميقلنا:الاصمعيأخيبنالرحمنعبد

.()1إدرش!"بنمحمد:لهيقالالمطلبالمنرجلعلى

الناسخبارتصفحنا:البوشنجيإبراهيمبنمحمداللهعبدأبو"وقال

أفصحولابيانا،بينولاشانا،أوضحالأمةهذهمنالاولالصدربعدنجدفلم

")2(.وسلموالهعليهاللهصلىاللهرسولمنقرابتهمع،الشافعيمنلسانا

غلامعمرأباسألت:الفقيهاللهعبدبنمحمدسمعت:الحاكم"وقال

:قولومثل."مالح"ماء:قولهمثل،الشافعيعلىأخذتحروفعنثعلب

سمعتوقد.صحيحالشافعيكلام:ليفقالوكذا("؟كذايكونأن"انبغى

نأيجباللغةبيتمنوهو،الشافعيعلىيأخذون:يقولثعلباالعباسأبا

عنه")3(.يؤخذ

سليمانبنالربيعسمعت:الإستراباذينعيمأبوأخبرنا:الابريوقال"

أنهولومنه،لعجبتوفصاحتهبيانهوحسنالشافعيرأيتلومرارا:يقول

يقدرلمالمناظرةفيمعنابهايتكلمكانالتيعربيتهعلىالكتبهذهألف

نأيجتهدتأليفهفيكانأنهغيرألفاظه،وغرائبلفصاحتهكتبهقراءةعلى

)4(."للعواميوضع

79(.69-)ص"التانيسلي"توافيالاخبارهذه(1)

.(101)صالسابقالمصدر2()

.(301)صالسابقلمصدرا)3(

.(151)صالسابقلمصدرا(4)
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11[فصل]عر

الحسن[بنمحمدعلىالشافعيتتلمذ:الكوثري]زعم

رىولا،الحسنبنمحمدتلميذالشافعيأنيثبتنالاستاذيحاول

فأقول:البحثهذالخصأولكني،عبارةكلفيمعهالكلاملىإحاجة

عشرنحووسنهالعلمطلبفيشرعالشافعينالجيدةبالرواياتثبت

وامرةوخرج،والمدينةمكةعلماءعنفاخذ،061سنةنحووذلك،سنين

منبمكةالفقهاءمنعنهأخذفيمنوكان،مدةبالباديةوأقام،اليمنلىإأكثر

يبحثالشافعيوكان.القداحلمسابنكسعيدالعراقأهلطريقةعلىكان

1(:58())صالتاسيس"لي"تواوفي.الافاقعلماءمنمكةيقدممنمع

سنة[]الحنفيالمريسيبشرحج:قالنيالزعفراحدثنا:الساجيزكريا"قال

ولاسائلامثلهرأيتمارجلابالحجازرأيتلقد:فقالقدمئم،مكةلىإ

إليهفاجتمعذلكبعدعليناالشافعيفقدم:قال-.الشافعييعني-مجيبا

."...عليهكانعماتغيرقدإنه:فقالفسألتهبشرلىإفجئت،الناس

كنا:قالالزعفرانيطريقمنالابريخرج"و56()2()صوفيها

الشافعيفقدم،مناظرتهعلىنقدرلافكناالمريسيبشرمجلس!نحضر

بشبرحلقةلىإتقدمتثم،ليلتينفيفدرسته،واليمينالشاهدكتابفاعطانا

رأيتهرجلكلاممنهذا،كيسكمنهذاليس:فقال،فقطعتهفيهفناظرته

الدنيا".أهلعقلنصفمعهبمكة

19(.)ص)1(

81(.)ص)2(
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لاولبغدادالشافعيورودقبلكانبالشافعيبشراجتماعأنفواضح

بمكة"رأيتهرجل"كلامأورجلا"لحجازبا"يقولأنلىإاحتاجلموإلامرة

.عرفوهقدلانهميسميهكانبل

وكتابتهالعلمطلبفيسنةعشريننحوبقيالشافعيأنوالمقصود

الولاياتبعضتولىثمحولهما،[12]صوماوالمدينةبمكةفيهوالمناظرة

ابن"قال(:78()1)صالتاسيس"ليتوا"وفي.ويفتييقضيوكانباليمن

:قاللحميدياحدثنا،الحميديوراقإدريسبنمحمدحدثنا:حاتمأبي

ليوموانالمدعبدبنالحارثبنووبهانجرانوليتثم:....الشافعيقال

يكونسبعةليجمعواا:وقلتفجمعتهمكثير،ناسعنديوتظلم....ثقيف

جميععلىأتيتحتى..ففعلواء.مجروحا،جرحوهومنعدلاعدلوهمن

،العراقلىإحملتحتى....سجلوأحكمجعلتانتهيتفلما،الظلامات

هو:وقلت،إليهفاختلفت،الخليفةعندالمنزلةجيدالحسنبنمحمدوكان

قامإذاوكان،أقاويلهموعرفت،عنهوكتبت،فلزمته،الفقهجهةمنأولى

واليمين،الشاهدفيفناظرنيتناظرأنكبلغني:ليفقال،أصحابهناظرت

فأعجبهالرشيد،لىإذلكفرفعمعه،فتكلمتعلي،فألح،فامتنعت

."ووصلني

لاماحملهاثموثبتها184صالحكايةهذهمنطرفاالاستاذذكروقد

دربانبعدالحسنبنمحمدأنأيضايعلم"ربها:قالهماجملةفمن،تطيقه

فيللتدريبثرولاالرشيد(".لىإحديثهرفعهكذالرد1رالاحدعلىالشافعي

بنمحمدجالسالشافعيأنالامرحقيقةوانماغيرها،ولاالروايةهذه

127-128(.)ص)1(



703لكوثر!1مطاعقعقالشاثعيالإماورتنزيها-ا

ذلكفيومغزاه،أقوالهمليعرفسماعاالرأيأهلكتبعنهليأخذالحسن

:مرانأ

به،يحتجونوماأقوالهميعرفأنوهو،متدينلمعاكلمغزى:الاول

فيخللأوعليهاوقفقديكنلمحجةالمسائلبعضفيلهبانإذاحتى

المجتهدعنهيستأنفلاوهذا.بذلكأخذبهايحتجقبلمنكانحجة

13[]صيكونأنالمجتهديأمنلاظنياتالفقهحججغالبفان،المتدين

.عندهليسماغيرهعنديكوننوقالهقدمماكثيرقيأخطأ

يعرفأنأرادأنهالرواياتبعضفيبهصرحما:الثانيالمغزى

ومناظرتهمخطايراهفيماعليهمالردمنليتمكنبه؛يحتجونوماأقاويلهم

تناقضه.لهفيبينبأقوالهالمخال!علىيحتجأدالمناظرةعمادفان؛فيه

لمولو،معهمالشافعيمناظراتمنمناظرةعنهتخلوتكادلاالنوعوهذا

منالكتبتلكسمعالشافعيأدنزاعفلا.ذلكمكنهماأقاويلهميعرف

التلميذمتابعةتابعهولامحمدايقلدلممذهبهعلىباقوالشافعيمحمد،

يقررمحمد،أصحابالشافعيناظرقامإذامحمدكانبل،لأستاذهالمطلق

.الصوابأنهمحمدلأصحابليبين؛مذهبهالشافعي

هوكانلانه؛أدبهووفورعقلهكمالمنأولامحمدمناظرةمنوتابيه

فيتعسرمحمديتكدرأنويخافمحمد،منالكتبتلكسماعلىإالمحتاج

الكتب.تلكفيالشافعيعلى

ليقال":قالالربيعطريقمن(551())صالتأسيس"لي"تواوقي

97(.78-)ص()1
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إليه:فكتبتبه،فدافعنيكتاباالحسنبنمحمدسالت:الشافعي

مثلهراهمنخاعبترلملمن)1(قل

قبلهمنرأىقد5رامنكانومن

اهلهيمنعوهأنأهلهينهىالعلم

لعلهلاهلهيبذلهلعله

".حينهمنمعتذرابهوجاءنيكمهفيالكتابمحمدفحمل:قال

"رفع"كلمةأنعلىبناهالرشيد"لىإحديثه"رالاستاذ:وقول[41]ص

مبنيةأنهاالأخرىياتالروعليهتدلوالذي،للفاعلمبنيةلحكايةافي

محمد.غيرالرافعوأنللمفعول

فيماأنيعلمية1الرو"فبهذه:قولهالحكايةتلكعلىالاستاذبناهومما

للشافعيمناظرةليسمسائلفيالناسبعضمعللشاقعيمحادثاتمنلما"الام

(".بعضهمتوفمهماخلافعلى،أصحابهبعضمعبلالحسنبنمحمدمع

نأإخلاصهوصدقعقلهوكمالالشافعيأخلاقمكارممن:أقول

هوإنماالمقصودلان؛ناظرهمنيسميلاالمناظراتمنيسوقهماغالب

فيهايتوهمالمناظروتسميةالنظر.طرقوتعليمالشبهاتودفعلحقاتقرير

منماغضوفيها.فقطعتهالمشهورفلاناناظرت:يقولكانه،النفسحظ

بحجة.ليسبماواحتجاجهخطائهمنيبينهفيماالمناظر

الحسن،بنمحمدمعهومامنها""الامفيالتيالمناظراتأنوالواقع

الشافعيصرحوربما،وفاتهبعدأوحياتهفيأصحابهبعضمعهوماومنها

البيت.وزناستشكلولعله)؟(،هلالينبيناستفهامعلامةبعدهاالمؤلفكتب(1)
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الحسنبنمحمدباسمالشافعيصرحفقد.لفائدةالحسنبنمحمدباسم

الحسن"بنمحمدعلى"الردكتابهمنمواضعفيمعهكانتالمناظرةنو

103وص24سطر283صو1سطر278ص7)ج"الام"فيتراهكما

الحسن"بنمحمدعلى"الردبمعنونالكتابأنوذلك()1(.15سطر

توكيدامعهالمناظرةبأنالتصريحلىإتدعولحاجةاأنالشافعيرأىفربما

لعرفحياكانلوفلعله،موتهبعدعليهتردإنما:قائليقوللئلا؛للحجة

يجيب.كيف

أثنائهافياحتاجثممسمىغيرمعالمناظرةالشافعيبدوربما[1ه]ص

ساق1()2(60ص3)ج""الامفيتراهكما،الحسنبنمحمدفسمى

بنلمحمد"وقلت:الصفحةآخرفيقالثممسمىغيرمنالمناظرة

بهصرح.("...السائببنعطاءعنيوسفبيأعنأخبرتنيأنت:الحسن

أثناءفيذلكبعدذكرهثم،المعروفينبالرجالالخبرذاكإسنادليتصلهنا

معنىيبقفلمسابقاعرفقدلانه()3(؛16سطر701)صالمناظرة

انهيطهربماعنهيكنيولكنيسمهلموربما82(.ص7)جوانظر،لابهامه

97()4(.ص7وج5ص4وج231ص1)جفيكماالحسنبنمحمد

65ص1)جفيكماالحسنبنمحمدانهيدلماالسياقفييكونوربما

601-901(.و69و29و)9/86)1(

.)4/252()2(

.)4/253()3(

المؤلفلان(؛لجديدةاالطبعة)منالصفحةتحديديصعببعدهاومالمواضعاهذه(4)

عنه.البحثيمكنمعينانصاينقللم
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911(.ص5وج17ص4وج918ص3وج

معروفةواليمينالشاهدفيالحسنبنلمحمدالشافعيومناظرةهذا

فيالمناظرة1()""الامفيالشافعيذكرذلكومعوغيرها،الروايةتلكفي

الحسن.بنمحمدباسميصزحولمالمسألةهذه

بنمحمدمعهومامنها""الامفيالتيالمناظراتأنفالتحقيق

ومنهامر،كمامحمدمعأنهيعرفمافمنها،غيرهمعهوماومنها،الحسن

هوماومنها275()2(،وص591ص3)جفيكماغيرهمعانهيعرفما

.الاحتمالعلى

بعدناظرهيكونألامحمدمناظرةمنأولاالشافعيتمنعمنيلزمولا

إنصافالشافعيوعرف،الشافعيبمناظرةاغتبطمحمدافانمرارا،ذلك

بينهما.المباحثةفكثرتمحمد

بنالحسنحسان"أبيطريقمن71()3()صالتأسيس""تواليوفي

راكبا،محمدفخرجالحسنبنمحمددهليزفيكنت:قالالزياديعثمان

فاعتذر،اذهب:لغلامهوقالونزلرجلهفثنىجاء،قدالشافعيفرأىفنظر

فدخلابيدهخذولا،:قال[،16ص1هذاغيروقتلنا:الشافعيلهفقال

".الشافعيإعظامأحدايعظممحمدارأيتوما:حسانأبوقالالدار.

.(بعدهاوما51)8/(1)

.903ص(4)رقملحاشيةاانظر2()

.(132)ص)3(



113الكوثر!مطاعقعقالإماهـالعافعيتنزيها-ا

منهاوعلماكفاء،مناظرةوجدهالمحمدالشافعيمناظراتتدبرومن

والسنالعلممنمكانتهمعكانمحمدانومجتهدا،حينئذكانالشافعيأن

لنظروالبحثفيالانصافمنغايةعلىالاتباعوكثرةالدولةمنوالمتزلة

قوله.عناكثرهأوذلكمنكثيرفييرجعلموان

يقصرلاوغيرهلمحمدمعاشرتهوحسنادبهوفورعلىالشافعيوكان

6)ج"الأم"فيتراهماذلكفياللطائفومن؛حجتهإظهارفي

وكانت":قالانلىإالناسبعضمعمناظرتهالشافعيذكر(()0611ص

رزينبيعنعاصمعنرواهشيئا=الردةعلىالمرأةتقتللاأنفيحجته

ومهارتهالفائقةالشافعيبراعة"ومن72(:1/0)"التانكيل":فيوقال(.174)7/)1(

حتىلحقاواستيفاءالعشرةوحسنالادبلطفبينمناظراتهفييجمعأنه:الخارقة

"!الامهامشفيتراهبابااالحديثاختلاف"كتابفيساق،التشنيعفي

الاحاديثذلكوغيرالقلتينذكروفيهالماءأحكامفي(521-501ص7/)ج

قالانلىإالحسنبنمحمدمعانهابالسياقيتبينلكن،يسمهلممنمعومناظرة

ولقدفياسا،ولاجماعاإولاسنةالماءفياتبعتمعلمتكمما:له"وفلت(:511)ص

التخاطؤ"!أحسنقدلكانقلتممافقالتخاطأ،:لعافلقيللولعلهاقاويلفيهقلتم

له:"فقلت(:161)صفقالبثبوتهافاعترف؟هياثابتة:وسألهالاحاديثذكرثم

وما:قال،القياسمنخارخاللأخبارمخالفااخترعتهقولاوقلتكلهاخالفتهالقد

ثم،فأجابه"أقصاهيضطربلمأدناهحركإذاالذي:قال..القدر.اذكر:قلتهو؟

غيركمهذاقاللولاحسبكمنيإ..."قلت(:021)صقالأنلىاالكلامساق

قول:يقوليوسفأباسمعتلقد:فقال!مرفوععنهالقلم:تقولواأنبهلبلغتم

:قالانلىإساقثمخطأ"،فيهوقولناقولنا،منأحسنالماءفيالحجازفي

الحسن؟لىإإفترجع:قلتالماء؟فيقولكماحسنما:"فقال(:122-112)ص

."...رجععلمتهفما
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ولاتحبس:الإسلامعنترتدالمرأةفيعنهمااللهرضيعباسابنعن

تقتل.

أهلمنجماعةوبحضرتناالمذهبهذايذهبمنبعضوكلمني

سكتمنهمواحداعلمتفما،الحديثهذاعنفسألناهم،لحديثباالعلم

حديثه،العلمأهليثبتممنليسهذاروىوالذيخطأ،هذا:قالأنعن

وقد،بحديثكعلمهمفيشكلاالذينهؤلاءقالماسمعتقد:لهفقلت

تصرلمفكيفالاسلامعنارتددننسوةقتلأنهبكرابيعنبعضهمروى

."...القياسلىإالنساءقتلتركفيذهبتإنمانيإ:قال؟إليه

،المرتدةحكمفيالمجلسذاكفيالبحثمتوقعاكانالشافعيفكان

نأالشافعيوكره،عاصمعنحنيفةأبيبحديثسيحتجمناظرهأنوعلم

فينزاعلامنمعهالشافعيفأحضر،القوميسوءماحنيفةأبيفيهويقول

الغضنليكونسألهملحديثاذاكجاءإذحتى؛ورواتهلحديثبامعرفتهم

سوءمنيتوقاهبماويسلم،الشافعيحجةفتقوم،منهمحنيفةأبيمن[17]ص

.العشرة

نأبعدالطريقةهذهعلىالجريحاولالشافعيأنهذامنعجبو

لممرماعلىكتابهفيالحكايةفأثبت،مدةذلكعلىومضتالقومفارق

بذلكلهشأنلاكأنهحتىيعميهأنحاولبل،حنيفةأبيتسميةفيهايعرض

لحديث.باالمعرفةأهلمنحضرواالذينأولئكبكلامولالحديثا

صاحبفقال،الشافعيحكاية2(30)8/""السننفيالبيهقيذكروقد

قال،بعضهمفيهتكلموانوعاصم،بيصحارزين"أبو:"النقيلجوهر"ا

حديثه.فيالخطأكثيرنهإلاثقةسعد:ابنوقالشيء،حفظهفي:الدارقطني
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فيلهخرج،جماعةوثقهفقدقريبفيهفالأمرلاجلهالاثرهذاضعفوافان

حبانوابن""المستدركفيالحاكملهوخرج،بغيرهمقرونا(""الصحيحين

فقدبعضهمفيهتكلموانفهوحنيفةأبيلاجلضعفوان.""صحيحهفي

.()1."..صحيحهفيحبانابنلهوأخرجكثيرونوثقه

أهليثبتممنليسهذاروىالذي":الجماعةقولأنعالميشكولا

منأعلىعندهمعاصمحالفان،عاصمبهيرادأنيصلجلا"حديثهالعلم

يتهروفيفالكلامحنيفةأبوفأما،"ثقة":زرعةبووأحمدقالوقد،ذلك

فيقالهمماتعرفحبانابنعندومنزلته،معروفالحديثلهذاوخاصة

بنمحمدترجمةفيياتيكمابعضهالاستاذنقلوقد"الضعفاء")2(.

)3(.حبان

التيالكلمةتلكقائلنهوالشافعيمنالشريفةالمجاملةهذهومع

عيال"الناس:الحنفيةمالرأسهيتكونتكاد:فيقولالناسبعضيبالغ

أهلفقهاءأقوالمعالرأيأهلأقوالوعرضه"،حنيفةبيأعلىالفقهفي

شيئا)4(ذكرالمباركابنإنحتى،مهجورةقبلهوكانتلجنبجنبالحديثا

عشت"لان:عمرهواخرفيقالأنهعنهجاءحتىالناسبهيزلفلمكتبهفي

فقالمسألةفيالعلمأهلتذاكروحتى)5(."كتبيمنحنيفةأبالاخرجن

التركماني.ابننقدفي734(/1)":"التنكيلفيالمولفأطالوقد(1)

.73(-16)3/:"لمجروحون1ولضعفاءا"(2)

.(541ص)"نيبالتا"نظروا،7(1/54):"لتنكيلا"من3()

أثبت.ماولعلهاالاصلفيمحررةغير)4(

.(434/)13د":بغد"تاريخ)5(
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كماالانكار،أشدسالمبنالاسودعليهفأنكر،"حنيفةأبو"قالعبيد:أبو

الاسود)1(.ترجمةفيترى

ترىماالاستاذمنكلهذلكفيالشاقعيجزاءكانهذامعإنه:أقول

؟!عليهالمجمعنسبهفيالطعنحاولإنهحتى،جمةالترهذهفيبعضه

)2(ينضحفيهبالذيإناءوكلبينناالتفاوتهذاوحسبكم

فانماالخطيبفأما!الشافعيةمنحنيفةأبيمناقبفيالمولفينكثرةدع

وذاك،المناقبفيرويماساقالغفكمافي18[]صالناساقوالسرد

عماالشافعيةسائرفأعرضذلكومع،ومحدثمؤرخأنهجهةمنو]جبه

الاستاذ.حكاهكماعليهردمنومنهم،عارضهمنمنهمبل،الخطيبنقله

ماردهماوفي-قزغليابنوماجورهعيسىالملكعليهللردتعرضولما

علىاستمروابلالشافعيةمنأحدلهمايعرضلم-التهافتمنفيه

واضحا!إدهاناتكونأنبعضهمفيتبلغقدالتيمجاملتهم

وفيه-"التعليمكتاب"مولفهالمجهولالكتيبذلكاشيعلماوكذلك

ماقمىو،الكراممرورالشافعيةبهمر-وغيرهالشافعيفيالطعنمنفيهما

.مجهولمولفهانبعضهمذكرانمنهمكان

حراكلااستكانةفظنهالادهان1والمجاملةبتلكاغترالاستاذوكان

وأنأنصارا،للحقوأنحدا،للصبرأنيدرولم،بهجاءبمافجاءبعدها؛

رجالا!الاكمةوراء

.(45)رقم"التنكيل"من(1)

.أبياتضمن(404)3/":"ديوانهفيبيصللحيصالبيت2()
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عيبعنبالتغاضيغيرهولاالاستاذنطالبفلسناحالكلوعلى

علىنلومنماواونظر،شبهةفيهمايذكرواأنعلىولا،وجدوهإنللشافعي

هالهادندوالله،اختلاقأنهفيشكلاماتقويةومحاولةالاختلاق

فصل

القياسفيالخوضيابىزياد(بن)الحسنوكان":187صالاستاذقال

(".الصلاةفيالقهقهةمسالةفيالمشاغبينبعضمعفعلكما،النصموردفي

وعذر(.1)"الميزانلسان"منلحسناترجمةفيالحكاية:أقول

:ويقولالنصمنعندهبمايجيبأنالحسنيمكنكانفقدبارد،الاستاذ

فرأى؛بالمناظرةالأستاذمنعرفالحسنأنو]لحق".النصمعقياس"لا

الفرارإن:بقولهمفعمل،بهلهقبللاماعليهوردذكربماأجابإذاأنه

2(.اكيس)بقراب

فقالزياد،بنلحسنابمناظرةيتبرمكانيوسفأباأنالحنفيةذكروقد

لحسنافجاء،بالسوالفابدأوهلحسناجاءإذا:لاصحابهيومايوسفأبو

مسالة.وذكركذا؟فييوسفباياتقولما،عليكمالسلام:فقال

فييتحفظكانولكنهالاستحضار،ضعيفكانالحسنأنيدلفهذا

،والمعارضاتالاسئلةمنويستكثروينظر،ويراجعالمسائلبعضبيته

)1(.)3/48-94(

بضمضبطت"بقرابو".3(201/):("العروستاجو"(،1/002):دا"الصحاجانظر2()

نتورطأنمنأكيسالسلامةمنبقربونحننفرأن:لمعنى1و.وكسرهاالقاف

بثباتنا.
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استعدفديكنلممسألةعنالحسنيسألواأنفأحبهذايوسفأبووعلم

فبدرهم.ذلكمنالحسنفخاف،الحسنفيضعفلها

فصل91[]ص

نامعينابنعنراوالفررىإذاأنهالغريب"ومن:651صالاستاذقال

الروايةكانتإذامابخلاف،كاذبةعنهية1الروهذهتعدمثلا،بثقةليسالشافعي

صحابه".حدأوحنيفةأبيفيعنه

علىروايتينأورواياتثلاثيذكرأنالاستاذعلىكانقد:أقول

المذكورةوالكلمة.حنتفةأبيحقفيالرواياتوبينبينهاويقابلالأقل

ابنفال.معينابنعنالاندلسيوضاحبنمحمدعننذكر"بثقة"ليس

علىنقم"ومما10:2ص""مختصرهفيكما)1(العلامكتابفيالبرعبد

بنلأحمدوفيل،بثقةليسإنه:الشافعيفيقولهأيضابهوعيبمعينابن

يعرفأينمنأحمد:فقال،الشافعيفييتكدبممعينبنيحمىإن:حنبل

وأ-الشافعييقولما)2(يعرفولاالشافعييعرفلاهو؟الشافعييحيى

!عاداهشيئاجهلومن-هذانحو

لاكانمعينابنأناللهرحمهحنبلبنأحمدصدقعمر:أبوقال

منمسألةعنسئلأنهمعينابنعنحكيوقد،الشافعييقولمايعرف

منأمرلعالمويل:قولهفيصيفيبنأكثمحسنولقديعرفها.فلمالتيمم

.(5111-24111/):داالعلمبيان"جامع(1)

وهوالمختصر،فيخطأوقوعلىاإشارة("يعرفولا)؟يقول"ولا:المؤلفكتب)2(

المؤلف.أصلحهكماالأصلفيالصوابعلى
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هاستعبدهشيئاأحبومن،عاداهشيئاجهلمن،جاهله

رجلعنحاضرناومعينبنيحييسئل:قالزهيربنأحمدوعن

العلم.أهلهذاعنسل:فقالنفسها،فاختارتامرأتهخير

ابنإن:يقولالناصرمحمدبنالرحمنعبدبنالاميراللهعبدكانوقد

:فقالالشافعيعنسألهأنهعنهحكايتهفيمعينابنعلىكذبوضاح

بالمشرقكتبهالذيوضاحابنأصلرأىأنهاللهعبدوزعم."بثقة"ليس

ابنوكان:قال.ثقةهو:فقال؟الشافعيعنمعينبنيحيىسألت:وفيه

وضاحابنعلىيحملالاميراللهعبدفكان02[]صبثقةليس:يقولوضاح

بنإبراهيمعنوضاحابنسألهإنما:يقولسعدبنخالدوكان.ذلكفي

الفقيه.الشافعيإدريسبنمحمدعنيسألهولم،الشافعيمحمد

معينابنعنصحوقد،الهوىعلىوتكلمتخرصعنديكلهوهذا

بنأحمدنهاهحتىلكقدمتماعلىالشافعيفييتكلمكانأنهطرقمن

")1(.الشافعيمثلقطعيناكترلم:لهوقال،حنبل

بيان"جامعكتابفيالبرعبدابن"قال)2(:"التهذيبتهذيب"وفي

وضاحبنمحمدأصلرأيت:يقولالناصربناللهعبدالاميركان":العلم

ثقة.:فقالالشافعيعنمعينبنيحيىسألت:وفيهبالمشرقكتبهالذي

نجدفلممعينبنيحيىعنالحكاياتوسوادالتواريختتبعنا:الحاكموقال

قليلذلكغيرعنهحكىمنولعل،الشافعيعلىطعنامنهمواحدروايةفي

بعد"العلممنموضعهعلى"ونئهه:زيادة)ط(وفيالبر.عبدابنكلامينتهيهنا(1)

".حنبلبناحمد"نهاه:قوله

)2(/9(.)31
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ابن"وقال")1(:الميزان"لسانمنوضاجبنمحمدترجمةوفي

الذيوضاحابنأصلرأيتقد:اللهعبد.قال..اللهعبدالاميركانالبر:عبد

لودعنا،:فقال؟الشافعيعنمعينبنيحبىسألت:وفيه،بالمشرقكتبه

".يكذبأنمروءتهلمنعتهحلالاالكذبكان

عالما(وضاح)ابنوكان....الفرضيابنقال":ذلكقبلالترجمةوفي

يعظمهوكان،عليهأحدايقدملاخالدبنأحمدوكانعابدا،زاهدالحديثبا

هذاليس:فيقولللحديثالرديكثركانأنهغير،وورعهفضلهويصفجدا

خطاوله،كلامهمنثابتوهو،"وسلموالهعليهاللهصلىالنبيكلام"من

بالفقهعندهعلملاوكانفيها،يغلط21[]صكانوأشياءعنه،يحفظكثير

".بالعربيةولا

ويغلطيخطئأنفأما،بالكذبيتهمنوضاجابنفحاشا:أقول

بأمور:هناخطائهعلىويستدل.رأيتكمابذلكوصفقدإذ،فمحتمل

الحفظ،منبالصحةأولىوالاصل،أصلهفيرئيأنهتقدمما:الاول

والغلط.بالخطأمعروقاالراويكانإذاولاسيما

معينابنأصحابكثرةمعمعينابنعنالكلمةبهذهتفرده:الثاني

ابنمنكلامهونقلمعينابنسؤالعلىاحرصهمالذين،لهالملازمين

واسحاق،الدارميوعثمان،الدوريوعباس،خيثمةأبيكابن،وضاح

وأضرابهم.والغلابي،مريمبيأبنسعيدبنحمدو،الازرق

)1(.)7/568(
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يتكلممعينبنيحيى"أنوفيها:البرعبد]بنقدمهاالتيالحكايةفأما

يرادأنيحتمل،مجملةكلمةفهذهالحكايةهذهصحتفان"الشافعيفي

وإنفيهتكلمفقدمنهبهيغضقولارجلفيقالمنفان،بجرحليسمابها

جرخا.ذلكيكنلم

نا()1(:391)ص""العلمكتابمختصرفيكماالبرعبدابنذكروقد

فيتكلمفهذا(".ذكرهولاحديثهحب"ما:فقالالشافعيعنسئلمعينابن

لجرحاقيظاهرةكلمةعلىمعينلابناقفولم.بجرحوليسالشافعي

البتة.ذلكنفيلحاكماعنتقدموقد.وضاحابنعنرويلماتشهد

فيطعنالائمةمنمعينابنغيرعنيأتلمأنه:الثالثالامر

لم"قريبا:المارةالكلمةعقب()2(391)صالبرعبدابنقالوقد،الشافعي

".الشافعيفيقولهفيأحدمعينبنيحمىيتابع

ومن،معينابنمنأكبرهوممنكثيرووثقوهعليهالثناءأحسنواوالذين

حديثالشافعيعند"ما:الرازيزرعةأبوقالحتى،دونهممنو،أقرانه

وقال."قيهأخطاحديثللشافعي"ليسداود:أبووقال22[]ص."فيهغلط

عليهأحمدثناءأما.مأمونا"ثقةالعلماء،حدعندناالشافعي"كان:النسائي

فمشهور.وتبجيله

لو-وحسادهمخالفيهوكثرةعلمهوانتشارالشافعياشتهارلىإوبالنظر

بهاتفردلماذلكمنيقربماأو"بثقة"ليس:فيهيقالأنيقتضيماهناككان

.(8301)2/،:العلمبيان"جامع(1)

السابق.لمصدرا2()
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عنه.صحتلومعينابن

وأالكلمةتلكقالمعينابنكانلوذكرمالىإبالنظرانه:الرابعالامر

الأندلس.أهلمنرجلبهاينفردولملها،الناستناقللكثرنحوها؛

33(:1/0)"الحفاظتذكرة"منالشافعيجمةترفي:الخامسالأمر

قال"(:)1"التهذيبتهذيب"منترجمتهوفي".باسبهليس:معينابن"قال

تمنعهمروءتهلكانتمطلقالهالكذبكانلو:معينبنيحتىعنالزعفراني

".يكذبأن

ولو،معينابنعنالكلمةتلكصحةفينشكتجعلناالأمورفهذه

فيهالشككناهذانحوفيهاواتفقالشافعيغيرفيكلمةمعينابنعنجاءت

الاخرىونكذبإحداهمافنصدقالقوةفيالروايتانتعتدلأنفأماأيضا،

الفروايةنكذبأنفكيفمنا،ذلكيكونلاأنفنزجو،للهوىاتباعا

الاستاذ؟!زعمهكماواحدروايةونصدق

منمعينابنغضفيالرواياتتعددتفقد،يةالروتلكدع:قيلفان

الشافعي.فيمالينعلىيدلوذلك،لجملةافيالشافعي

قولتقدموقدفلا.الأمرنفسفيوأما،فنعممعينابنظنفيأما:قلت

يعرفلاهو،الشافعييحيىيعرفأين"من:معينابنعلىرداأحمد

.قالكماأو"الشافعييقولما23[]صيعرفولاالشافعي

استنكرمعينابنبانيشعروهذا،ذلكعقبالبرعبدابنقالهماوتقدم

علياحاربمنالشافعيتسميةاستنكرأنهجاءوقد،الشافعيأقوالبعض

)1(.)9/03(
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عديحيىكأنوالزبير،وطلحةعائشةالمؤمنينأموفيهم،بغاةالسلامعليه

قال.القراناتباععلىيزدلمالشافعيأنوبئنأحمد،عليهفردتشيعا،ذلك

بغتفإنفاصلحوابينهمماقنتلوالمؤمنينمنطلىلف!نان>د!نوجل:عرالله

.[9:لحجرات]1<دلؤأترقفىء،لى+حتىتبشالتىفمعلؤاالاصخرئعلى!افدفما

لىإهذاكتابةعندأهتدولمالحكايةهذهمعنىأحفظهكذا

الشافعي؛عنطبيعيةنفرةأورثهماليحيىعرضيكونوقد(.موضعها)1

خشونة.فيهمامنهيبدرفكان

فقال،الشافعيبمجالسةراهويهبنإسحاقعلىأحمدشاروقد

فيكما؟"والمقرئعيينةابنأتركسننا،منقريبسنهبه؟أصنعما:إسحاق

2(.220/)3/"والتعديللجرحا"

لقيني":حنبلبنأحمدبنصالحعن75()2(:)صالانتقاء""وفي

يفعل؟وما:فقلت؟يفعلمماأبوكيستحيأما:ليفقالمعينبنيحتى

بركابه.أخذقدورأيته،راجلوهوراكبوالشافعي،الشافعيمعرأيته:قال

فخذفتعالتتفقهأنأردتإن:لقيتهإذالهقل:ليفقال،لابيذلكفقلت

الاخر".بركابه

:قالئممختصرا،ذلكنحو57()3()صالتاسيس"لي"تواوفي

فلعل(،4438/):""الفتاوىفيتيميةابنالاسلامشيخلحكايةاهذهمععىذكر(1)

آخر.مصدرفياجدهاولم.فيهقراهالمؤلف

.(261)ص)2(

86(.)ص)3(
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معأحمدلزمهبغدادقدملماالشافعيأناخر:وجهمنعديابن"وأخرج

فذكروأقرانه،معينبنيحيىمعفيهايجتمعكانالتيالحلقةفأخلى،بغلته

".نحوه

الاحاديثجمع24[]صهوالعلمكلالعلميرىمعينابنفكان

والعللالخطأعنوالبحث،يصحلاومايصحفيماالنظرثموتتبعها،

حملموهويجتمعوكان.بالروايةيتعلقمماذلكونحو،الرجالحوالو

منبالمكثروليس،سنهممنقريباالشافعيسنوكان،لذلكوأقرانهما

يرفلم.منهبالرواةعلموحديثامنهأكثرويحيىأحمدمنكلبل،الحديث

يكنفلمالفقهفأما.معنىلهولزومهالشافعيلىإأحمدلانقطاعمعينابن

فيويقلد،السنةمنلهيتضحبمايأخذنفسهفيكانفانهبه؛لييبايحيى

شيئا.الناساختلافيهمهولايناظر،ولاأحدمعيبحثولا،الباقي

الاجتهاد،وجوبويرىيتفقهكانفانهذلك،خلافعلىأحمدوكان

ينكرونلحديثاأهلمنوكثيرهووكان.للسنةالناسبعضردويسووه

منيسخرونالرأيأهلفكان،مناظرتهميستطيعونولاالرأيأهلعلى

ويستطيلونوالغباوةلجهلباويرمونهمويستضعفونهملحديثاأهل

عليهم.

التأسيس"ليو"توا2(230/)3/حاتمأبيابنكتابوفي

أيديفي-لحديثاأصحاب-أقضيتنا"كانتأحمد:عن(1()56)ص

."...الشافعيرأيناحتىتنزعماحنيفةأبيأصحاب

84(.83-)ص1()
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طرقوعرف،والسنةبالكتابالعلممنتمكنقدالشافعيوكان

والفهمالعقلمنوتيهمامع،وأقوالهمالرأيأهلكلاموعرفالاجتهاد،

بهفوجد؛عليهموالاستعلاءالرأيأهلمناظرةمنوالتمكن،العارضةوقوة

نظرفاختلف،ذلكفيشانمعينلابنيكنولم،المنشودةضالتهاحمد

أوقاتهيضيعأحمدأنيرىمعينابنفكان-معينوابنأحمد-الشيخين

ماوهو-معينابنيرفي-حفاالعلمهوما2[صه1ويتركيعنيلافيما

يلوممعينابنكانفلذلك،الروايةعلوممنقبلمنعليهيجتمعونكانوا

إليه.يصغيلاحمدوأمركمافيبالغحمدأ

شبهمعينابننفسفيتولدت،الشافعيهوهذافيالسببكانولما

نفسهفييشعركانالشافعيأنذلكلىإانضميكونوقد.الشافعيعننفرة

فلم،بالفقهلهشانلايحيىأنويرى،تقدملماالحديثأهلعلىبفضله

يحيىكانوقد،واسترضائهبتبجيلهاعتنىولا،يحمىلىإالشافعييختلف

،(1)ملاطفتهفيوالابلاع،جانبهمراعاةبغداديردونالذينالمشايخمنتعود

وصديقهوأنيسهورفيقهصاحبهسلبهأنهمعينابنلىإالشافعيذنبفكان

26[؛]صالحديثطلبقيشرعامنذوسفزاحضزايفارقهيكادلاكانالذي

وأنه،ولذةفائدةمنوالمذاكرةالاجتماعفييجدهكانماعليهفوتوبذلك

همالذينالمشايخسائرمناعتادهكماحقالهيعرفولميهبهلمذلكمع

حديثا.أكثرهومنوفيهمسماعا،قدموسناالشافعيمنأكبر

انظر.عليهاضربثم"،التهذيبتهذيب"منذلكمنامثلةالمؤلفذكر(1)

في334(0/1و)،معينبنيحيىترجمةفي288(028-1/)1":"التهذيب

إسماعيل.بنموسىحم
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"إن:كقولهمعينابنعتاببهيستقبلاحمدكانماذلكلىإأضف

منالتيالكلماتمنذلكوغير."البغلةهذهذنبفالزمفتعالالفقهأردت

)1(.حنقهفيتزيدأنشأنها

تصحأنمنعليكمفماذا،وصفتكمانفرةهناككانفاذا:قيلفان

فيالنسائيكلامعناجيبمابنحوعنهافتجيبوا،معينابنعنالكلمةتلك

ابنعنرويقدلانهأظهر؟هذهعنالجوابيكونقدبل،صالحبنأحمد

مفسرغيرجرحالكلمةتلكتقولوا:أنيمكنكمبليخالفها،مانفسهمعين

الجمهور.توثيقمقابلفيبهايعتدفلا

هناكأنصحتهافيالشكعلىالباعثولكن،وصفتكماالامر:قلت

علىالتشنيعيقتضيبصحتهاالقولنو،تقدمكماذلكفيتخدشأمورا

حملحتى،شبهةولاحجةبلاالجمهورلمخالفتهالعلمأهلعندمعتنابن

)2(.معينابنحقفيتقدممايقولأنعلىالمالكيالبرعبدابنذلك

عليناأوجبعنهفدفعهواضححقبغيرمعينابنالغفمنكانوإذا

روجوالسنةعلىأضرمعينابنفيالطعنلأن؛الشافعيعنمثلهدفعمن

والاثارالاحاديثمنكثيرردلىإالبابالباعلاهليفتحفانه؛للبدعة

يقول؛والضعافوالواهياتالموضوعاتمنكثيروتقوية،الصحيحة

فيه.طعنتموقد،معينابنبجرحهصرحإنمااووئقهإنما:الراويفياحدهم

يحىأبيبنبإبراهيمالظنحنالشافعيكان"وقد725(:/1)"التعكيل،:فيزاد(1)

".يحىبياابنيكذبونلجمهوروامعينوابن،عنهالروايةيكثر

33(.32-)ص2()
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فصل27[]ص

ابو:قالأنهالشافعيعنرويماذكرأنبعد-135صالاستاذقال

حنيفة"ولابي-:عليهاكلهالكتابيقيسثمخطاالمسالةأوليضعحنيفة

شريحبقولأخذ(الوقف)كتابففي،القبيلهذامنالفقهفيأبواببعض

مقبولةغيرالبابهذافروعفأصبحت،المسائلعليهففرعأصلا،وجعلهالقاضي

إبراهيمبقولأخذحيث(،المزارعة)كتابفيفعلوهكذا،صاحباهرذهاحتى

.الفروععليهففرعأصلافجعله،النخعي

العدفييبلغلاربماحنيفةابي)؟()1(مسائلمنالقبيلهذامنهوماولكن

بحيثالقبيلهذامنالعائبذلكعندماأنحينفي،الواحدةاليداصابععدد

فييختارونفيمامضطربينفتجدهم،مذهبهأهلمنالفقهاءكبارمنهيحار

الإمامعنالمرويةالنبفعيةالأجوبةوبينوجديدها،المسائلقديمبينالمذهب

وعدم،الاصولعلىالفروعسشيعدممنفيشكون(،قولان)فيهافيها:يقالالتي

اخر".محلولهشرحهموضعهذاليسمما،والتفريعالتأصيلفيالاطراد

الافعنهيتفرعقد(،الوقف)كتابمثرا،الفقهكتبمنالكتاب:ور

القبيلذاكمنيكونواحداكتاباللشافعيأعلمولا.يخفىلاكماالمسائل

ليستالتيحنيفةأبيفقهفيفالكتبالمسائلفاما.حنيفةلابييوجدالذي

فيها.المضطربالمسائلمنقيهامايحمىلاالقبيلذاكمن

الذيالكثيرالماءتحديدوهي،الطهارةمسائلأولمنمسألةهذه

ماأنه:أئمتهمعنالحنفبتنقل،تغيرهلمفيهنجاسةبوقوعبنجسلا28[]ص

علىالمنتقدانالكوثريإيهاملىإمنهإشارةولعلها،المؤلفمنالاستفهامعلامة(1)

الواقع.هوكماأبواباوليسمسائلمجزدحنيفةبيا
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فيالمرجعنوالاخر،لىإتخلصلمطرفيهأحدفيالنجاسةوضعتإذا

لانه؛نظرهيضطربالمسكينالمبتلىأنيخفىولا،المبتلىظنلىإذلك

ماوبين،كثيرةكانتإذاوماقليلةالنجاسةكانتإذامابينبالفرقيشعر

وهكذا.كذلكتكنلمإذاوما،كالدهنينتشرأويذوبمماكانت(إذا)1

بحيثكانلوالماءأنيرىثمالماء،عمقباختلافيختلفالحالأنيرى

هلالاخر،الطرفلىإتخلصلمطرفيهأحدفيوقعتإذاالنجاسةأنيطن

ذلك.غيرلىإ؟منهقربمماأوموقعهامنيتوضأأنله

يتحركلمجانبيهأحدحركإذاماالكثيرأنأيضاأئمتهمعنونقلوا

المغتسل؟حركةأمالمتوضئأحركة؛لحركةاتعيينفيضطربواوالاخر.

ضابطهوإنماالاضطرابإنفقالوا:عادواثم.منضبطةغيرمنهماكلاأنمع

فيه.مربماالخلوصملاحظةمنالمسكينالمبتلىيخلصوافلم،للخلوص

محمداأنوذكرواعشر،فيبعشرالتحديدعلىاأكثرهمأوفأطبقواعادوائم

الاولين.القولينمنلهمأيسرولكنه،عنهرجعثمبهيقولكان

علىالمبتلىفنكسوا،للخلوصضابطذلكإنمافقالوا:عادوثم

النظريقصرأنيسوغحتىالشارعمنليسالضابطهذاأنيرىلانه؟رأسه

أحدوقول.أصحابهحدولاالإماممنولابل،المعنىلىإيلتفتولاعليه

رجعلمافسادهلهباننهلولالانهوهنا؛يزيدهعنهرجوعهثمبهاصحابه

عنه.

الماء92[]صيكونأن:فقيل،العمقتقديرفياضطربواذلكومع

أصابعأربع:وقيلتردد.عنيخلولاوهذا،بالاغترافينحسرلابحيث

."ذإ":لاصلا(1)
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لىإ.ذراعان:وقيل،ذراع:وقيلشبر،:وقيل،الكعببلغما:وقيل.مفتوحة

المطولة.كتبهمراجع.ذلكغير

المضطربةالمسائلأنعرفالشافعيةوكتبالحنفيةكتبطالعومن

الشافعية.عندمنهاجداأكثرالحنفيةعند

هووالمذهب،الشافعيةعندمعروفةفهيوجديدهالمسائلاقديمفأما

قولفيهاللشافعيعرفمسألةعشرةبضعهناكوانما،منهمباتفاقلجديدا

وذلك،القديمترجيحأوجبمالجديدافيجاءثمجديد،وقولقديم

قديما؛بهيقولالشافعيكانالعشاء،وقتدخوللىإالمغربوقتكامتداد

صلاةلحديثلجديدافيعنهوقفثم،العلمأهلجمهورقوللانه

حديثوهوالاخر،الحديثيصجنإلاالامتدادبعدمفقال،جبريل

به.فقالواأصحابهعندالحديثفصع،الشفق

ذكروافقد،يرجحولا"قولان"فيها:الشافعييقولالتيلمسائلاواما

عرضهامنفيهاالترجيحيؤخذفهذه،مسألةعشرةستفياتفقذلكأن

ينصلمتحمىلامسائلوتوجدإلاإماممنوما،الشافعيأصولعلى

عنيزيدلافيهاالترجيحوتركهبها.يحاطأنمناكثرالفروعلانعليها؛

فهكذا،أصولهمنفيهالحكماأصحابهيستنبطثمرأسا،ذكرهاتركه

الترجيح.يستنبطون

.عجزهعلىيدللهاذكرهمعفيهاالترجيحتركهلكن:قيلفان

المجتهدشرطمنليسإذبه؛بأسفلاعليهانصهعندالعجزأما:قلت

المجتهدتعنيمسألةفربفورا،فيهالحكماعرفإلامسألةلهتعرضلاأن

بنعمرهذا.عندهمشكلةتزاللامسألةوربأكثر،أوشهراوإلاما
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شيئا.فيهايقوللابانهاوصى03[]صحتىمسائلعليهأشكلتالخطاب

وداومنفسهصبرالشافعيأنفلو،لازمغيرفهذاالمطلقالعجزماو

يكنلمولكنفيها،الراجحيتبينأنالظاهرلكانالمسائلتلكفيالنظر

فليزمحينئدلموقوعهايتفقلمالمسائلتلكلانإما؛ذلكلىإيدعوهماهناك

عدمودلالة.ذلكلغيروامافيها،يقضيأويفتيأويعملأنالشافعي

تخفى.لاوورعهديانتهعلىفيهاترجيحه

حنيفةأبيلىإأجلس!"كنت:قالأنهغياثبنحفصعنجاءوقد

فلما،أقاويلبخمسةفيهافيفتيالواحداليومفيمسالةعنيسالفأسمعه

")1(.الحديثعلىقبلتوتركتهذلكرأيت

عدةعنهيروىمنالائمةبين"يوجد:بقوله911صالاستاذعنهجابو

الخفين،علىالمسحفيمالكعنالستكالروايات؛واحدةمسالةفيأجوبة

فيتجدفلاحنيفةأبيمذهبوأما...للشافعي""الامفيالمشفعةوكالاجوبة

فحكمالنوادركتبوأما.مسالةكلفيمنهواحداقولاالاالروايةظاهرمسائل

قيمةأنعلى...الشاذةالقراءاتكحكمالروايةظاهرمسائلجنبفيمسائلها

تها".رواباحوالتقدرالنوادرروايات

مالكعنالستالرواياتأما.يخفىلاماهذافيوعليه!قالكذا

كرواياتوباقيها،حدةومنهافالراجح،واحدةدرجةفيكلهافليست

وأمافيها.الكلاممرفقلمالمشفعةالاجوبةماو.الحنفيةعندالنوادر

عندالروايةظاهربمنزلةفالراجح،ومرجوجراجحففيهاحمدأعنالروايات

يقولكانأحمدأوالشافعيأومالكاأنعلىيدلماذلكفيوليس،الحنفية

.(425/)13":"تاريخهفيالخطيبأخرجه(1)
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يجزمثمبهذايجزم؛أقاويلخمسةالواحدةالمسألةفيالواحداليومفي

فيذلكمثلمنهمالواحداتفقأراهلابل،ذلكمنيقربماولاوهكذابهذا

خمسة؟فكيفقولين

قولاالعالميقولأنبهيشعرلابمايشعرالواحداليومفيوالاضطراب

فتدبر.-مثلا-سنةبعدعنهيرجعثم

قولإلاالروايةظاهركتبفييوجدلاإنه"الاستاذ:وقول31[]ص

بأيديموجودةكتبهموهذه!مجازفة"مسألةكلفيحنيفةبيلاواحد

نقلواالكتبتلكمؤلفيأن:وجههفإنماذلكصحةفرضوعلى.الناس

الكتبلضعفلاكتبهمرجحتولهذا؛عندهمقواهاأوأقوالهاخر

مطلقا.الاخرى

"،الاصولعلىالفروعمشيعدممنيشكونالشافعية"إن:قولهفأما

ماالفروعفيأنشكولا؟الشافعيةمنذلكشكاالذيهومنأدريفلا

فيهذاعامةولكن،الاصولعلىتطبيقهالمتفقهةبعضعلىيصعب

فاما.ذلكعنمسؤولغيروالامام،الامامعليهاينصلمالتيالفروع

لكنقليلا.يكوننإلاذلكفيهايوجديكادفلاعليهانصالتيالفروع

مناظراتطالعبلذلك،منالعجابالعجبوتأملالحنفيةكتبطالع

تناقضهم.كثرةلكليتبينأئمتهممعالشافعي

فيتجدتكادلاولهذاغالبا؛حرةالشافعيةعندالفقهأصولأنمعهذا

الحنفيةعندالفقهصولفأماعليها،الفروعتطبيقمحاولةالاصوليةكتبهم

إليه؛يردونهأصلايخترعواأنحاولواشاذفرعمنفكم،الفروععلىفمبنية

الاحاديثمنكثيرايردونتراهمبينانفسهاأصولهمفيالتناقضيكثرولهذا
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نايدعونبهمإذا-زعموا-القياسلمخالفتهاالمشهووةالصحيحة

مماذلكغيرلىإ،القياسعلىحنيفةبيعندمقدمالضعيفالحديث

.يطول

فيانفيهأشكلاوالذي،كاوهوأناالأستاذإليهاستجرانيكلامهذا

فرضنو،ضعيفةصولاوبلمرضيةغيرفروعاالمذاهبمنمذهبكل

لعبادةمؤثرهواهمنمحترستفقدذلكيتفقدانالعالمعلىوجلعزالله

.(1)والتوفيقالهدايةمنهوالمسؤولالمستعانوالله،الله

فصل

لي"قال:الحكمعبدابنعنحاتمابيابنقول137صالاستاذذكر

فيهافإذاحنيفةأبيلاصحابكتبفينظرت:الشافعيإدريسبنمحمد

قال."والسنةالكتابخلافورقةثمانينفيهافعددت،ورقةوثلاثونمائة

الخطا".علىماضيةالفروعفصاوتخطاكانالاصل"لان:حاتمابيابن

لىإالشافعيبهأسرمماالروايةمتنأنأفرضبل...".الاستاذ:قال

كلهمالناس:قالأنهالشافعيعنتواترماخلافعلىالحكمعبدبنمحمد

منجملحملالحسنبنمحمدمنحملنهو،حنيفةابيعلىالفقهفيعيال

حنيفةبيأأصحابأحدأنفرضوعلى...الفقهفيعليهالناسأمنوأنه،علمه

نفسهوالشافعي؟ذلكمنحنيفةأبيعلىفماذا،كتيبمسائلغالبفيأخطأ

والإعراضبغسلهوأمر،بالقديملمعروفاكله(لحجةا)كتابحواهعمارجع

هذارجعلماوالسنةللكتابمخالفاكلهقديمهرأىالشافعيأنولولا...عنه

لخصهولقد".601صتيياماهعا"يلخص:الرصاصبقلمالصفحةاسفلفيكتب(1)

31.صظهرفيالمؤلف
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بعديعترفلمخطاوهالمفروضالعالموذلك..التشدد.هذاشددولاالرجوع

بناللهعبدبنمحمدهووها...القديمفيبخطئهالشافعياعترافبالخطأ

..."رسولهوسنةاللهكتابالشافعيفيهخالفما":سماهكتاباالف...لحكماعبد

:يقولحيثعليهالئناءفيخزيمةابنمبالغةلىإبالنظريقولفيمانصدقهفهل

مقواتفاقهموالتابعينالصحابةباختلافاعلاماحدالسماءقبةتحت"ليس

كتابفينظرت:الحكايةاصلكانولو".الحكمعبدبناللهعبدبنمحمد

."....التغاضيتقديرعلى،المعنىلاستقامحنيفةلابي

ابنلىإالشافعيبهسرمماالحكايةتلكأنفرض)1(ما:أقول

وقدالحنفيةمنيخافالشافعييكنفلمللاسرار،معنىفلا؛الحكمعبد

،وبعدهالحس!بنمحمدحياةفيبغدادملكهممقرفيوصادمهمجمهمها

معروفهوكماالدولةقوهلىإلجأواأنهملولاتصمحل،قواهمكادتحتى

سعدبنمحمدترجمةفيمنهطرفلىإالاشارةومرت،التاريخفي

وبتعصب،ذلكبعدجاءتالتيالدولبتعصبثمالدولةفبقوة)2(،فيالعو

ترجمةفيأمثلتهبعضمركما،الغاليةالمناقبوباختلاقالاعاجم،

لامراءوفالملوك.حنيفةبيأمذهبانتشرالبورقي)3(سعيدبنمحمد

،وغيرهالمسكربعضلتحليلأهوائهملىإأقربحنيفةبيأمذهبيرون

حتىالامراء،لىإالقضاةبهايتقربكانالتيلحيلامنفيهمامعولاسيما

إليهحالوما(،801)صفيالكلامتكملةانلىإ)=(بعلامةالمؤلفاشارهنا(1)

هذافينقلهلىإإشارة)-(علامةامامهوضعلكنه،هناكعليهضربقدكانالشيخ

لموضع.ا

المؤلف.إليهاشارمافيهاوليس975(755-/1):""التنكيلمن)2(

763(.975-)2/":"التنكيلمن)3(
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")1("الفهرستفيالنديمابنذكرهكما،قملماالطحاويجعفرأبيفيقيل

.وغيره

للموافقة؛حنيفةأبيلىيميلونوغيرهموأمراءملوكمنالاعاجمثم

وابنهعليبنالحسينفيالفارسيينغلوأسبابمنأنكما،لجنسيةافي

كسرىابنةهيالحسينبنعليأئمإن:قيلما901[]صالسلامعليهمعلي

وهوأصحابهأخصمنهومنعليهيشهدنفسهوالاستاذ،الفرسملك

إ)2(.الشراكسةلقومهالتعصببشدةالقدسيالحسام

لعلمجازفة.("..الشافعيعنتواترماخلاف"علىالاستاذ:وقول

عنفضلاالشافعيعنالكلماتتلكصحةإثباتيستطيعلاالاستاذ

تلكبينمنافاةفلاذلكومع،الربيعفيالاستاذتكلممعولاسيماتواترها،

الخطيبثمحانمأبيابنأشاروقد.الحكمعبدابن5روماوبينالكلمات

الثانيةالروايةفيإليهشارمابعضالكتببتلكالشافعيمرادأنلىإ

وغيرهما.(المزارعةو)كتاب(الوقف)كتابكالاستاذ؛بهواعترف

الحاشيةفيعليهعلقللشافعيالقديمالكتابفيالاستاذزعمهوما

عنباسنادهالساجييحمىبنزكرياكتابفييتر:البيهقيقال...":فيهما)3(

عنيررىمرحلفيأجعللا:يقولعنهاللهرضيالشاقعيسمعت:قالالبويطي

أمر:الانتصار""فيالاندلسيالراعيريرري،قديمهرهو.البغداديكتابي

".كفهقديمهبغسلالشافعي

026(.)ص)1(

.(1/097):"لتنكيلا"نطروا(2)

الاصل.فيكذا)3(
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وسندالساجيسندفيهيبينلمإذذلك؛إثباتفييكميلاوهذا

عنرجعالشافعيأنعاقلمنهيفهمفلاذلكصحةفرضوعلى.الراعي

عليها،مجمعاومسائلبها،مقطوعامسائلالقديمفيلان؛كلهقديمه

فغايةلهم،مناظرتهلجديدافيحكىثمفيها،الحنفيةالشافعيناظرومسائل

فيلفو،الابوابفيمفرقةكانتالمسائلمنعددعنرجعأنهالامر

تهذيبمع(،الحجة)كتابفيكانلماحاويةفصارتوهذبها؛كتبهمصر

بعدنهىرفإذا،الشافعيعنهارجعالتيالفروعتلكعنوخالية،وتنقيح

المهذبةلجديدةابالكتبعنهللاستغناءحاجةالقديملكتابهيبقلمذلك

ولاحنيفةأبيعلىالشافعينكرهمايعادلماذلكفيفليس،المنقحة

يقاربه.

للكتابمخالفاكله[11.]صقديمهرأىالشافعيأنولولا"الاستاذ:فقول

عقلفيتقدحالتيالمجازفاتقبحمن"الرجوعهذارجعلماوالسنة

الله"نسأل:قولهمنيكثرذلكمعلاستاذو،وتدينهعلمهعنفصلاصاحبها

ذلك!ونحو"العافيةاللهنسأل.السلامة

لسنة،وللكتابالكتبتلكثلثينحومخالفةمنالشافعيادعاهمافأما

ذكرفيتقدمكماالاستاذومنهم،حنيفةبيأأصحاببذلكاعترففقد

وغيرهما.(المزارعةو)كتاب(الوقف)كتاب

الكتابالشافعيفيهخالففيماكتاباالحكمعبدابنتأليفماو

حتىتخطئتهولاالحكمعبدابنتصويبللأستاذولالنافليس،لسنةو

انهالظاهركانبالاجمالاكتفينافإنذكرها،التيالمسائلهيمانعرف

الخطأ،عنبمعصومالشافعيوليسبعضها،فيخطأوبعضهافياصاب
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حالعلىلنظرقصرنافان؟الصوابعنبمحجوبالحكمعبدابنولا

.بالصوابلىأوفالشافعيجمالا!الرجلين

يستلزملاوالتابعينالصحابةأقاويلفيوالاختلافبالاتفاقوالعلم

مذهبتركوانالحكمعبدوابن.الفقهودقالقالنصوصبمعانيالعلم

ذلكومن،عليهالثناءيعظمكانفقدأصحابهبرئاسةظفرهلعدمالشافعي

كماشيء".كلفيحجةفالشافعيحجةالعلمأهلمنأحدكان"وان:قوله

يعرفلاأنهحنيمةابنوذكر)1(."النهذيبتهذيب"منالشافعيترجمةفي

فيكماكتابهالشافعييودعهالمسنةوسلموالهعليهاللهصلىالنبيعن

2()3(.()5)صلمالمنفعةاتعجيل"

الال!الالالهـ

)1(.)9/03(

الثائر(.ط-1/923)2()

.31صظهرفيالشيخعليهاحالالذي(011-801)صمنالعقلانتهىهنا)3(
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فصل32[]ص

الانتقاء"["حواشيفيالشافعيالامامعلىالكوثريمطاعنفي]النظر

نأطبعهايرادالتيالكتبتصحيحمنإليهيوكلفيماالاستاذعادةجرت

نأالطبعملترميعلىوالواجب!بدواهيفيأتي،مقاصدهبلاراءهعليهايعلق

تصحيحهوإنماالمصححفرضفان،غلوهعلمواأنبعدذللشمنيمكنوهلا

فيهاختلافلاماعلىفليقتصرللمعانيتعرضهمنولابدكانفإن،الالفاظ

لملتزمكانفان.غيرهوانتقاصمذهبهتاييدفييسعىأنلا،العلماهلبين

تحقيقه.فييشكلاماعلىيقتصرالاقلفعلىذلكفيهوىالطبع

علقالتيالكتبإراجعلاأنعلىالنقدهذاكتابتيفيحرصتوقد

لظفرتراجعتهالوأننيأعلمكنتوإن،التطويلمنخوفاالاستاذعليها

لابن"الانتقاء"مراجعةلىإلحاجةادعتلكنللأستاذ،مناقضاتبعدة

لىإأشيرأنفأحببت،عادتهعلىعليهعلققدالاستاذفرأيتالبر،عبد

لها.حاوبيانعليهالأستاذتعاليق

أباذكرثمالشافعيثممالكبمناقببدأالبرعبدابنأن:ذلكفمن

كماهؤلاءعلىاقتصرالبرعبدابنأن9()1()صالاستاذفذكر،حنيفة

يؤسفومما،اللهرحمهغدةابوالفتاحعبدالشيخحققهاالتيالطبعةمن34()ص(1)

فيبقولهابقاءهاوعلل)ز(،بلهاورمزالكوثريتعليقاتجميعأبقىقدانهله

ناشرهاانيعلمانهمع!نفعها"وزاكيعرفهالطيب"استمرارا2(:2)صالمقدمة

ذلكمعللاالكتابمن88صالتعليقعنالكوثريأوقفالقديصيلحساماالاول

نأالمامولوكان!كدةابولذلكيشرولم"وعملهعلمهفيدخلةعلى"اطلعبانه

باقيها.علىالبساطويطوي-،كانإن-التعليقاتمنالمفيديبقي
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.(1عنه)رويأثرفيداودأبوعليهماقتصر

عقاربه!إحدىفهذه!الفقهاءمناحمدإخراجهناالاستاذومقصود

فيهماأحمد)2(ترجمةفيذكرتوقد.حاجةذلكذكرفيلهيكنولم

كفاية.

يفضللأنه؛الترتيبذاكاختارإنماالبرعبدابنأنبزعمالاستاذثنىثم

ذلكولولا،الكوفةعلىومكة،مكةعلىالمدينةفيفضل،كذلكالبلدان

الفقهفي33[]ص"رمراتبهمالاستاذ:قالثم-.حنيفةأبايعني-التابعيلقذم

مرتبة.أعلاهمحنيفةأباأنيزعملماالتنويهعنهيستغنيمماالاسلامي

مكةمنأفضلالمدينةأنرأىكانإنالبرعبدابنأنيخفىلا:قولو

أياممعظمكانوسلموالهعليهاللهصلىالنبيلان؛العلمجهةمنذاكفإنما

فكان،بالمدينةالصحابةعلماءعامةوكان.قبضوبهابالمدينةالتشريع

مكة.أهلمناعلمأهلها

فيمرتبةأعلاهمعندهفمالك،مالكيالبرعبدابنأنيخفىلاثم

والشافعيمالكترجمةفييذكرلمبانهالانتقاء""فيذلكاكدوقد،العلم

رراية"()3(:1ه)صوقال،فيدفعهعارضلهيعرضأنإلابه،عيباشيئا

في،مكانهررفيع،قدرهجلالةعلىدليلحيرهومالكعنالجلةالأئمةهؤلاء

.("وإتقانهرحفظهردينهعلمه

حنيفةابااللهرحمإماما،كانالشافعياللهرحمإماما،كانمالكاالله"رحمهو:الأثر(1)

67(.)ص"الانتقاء"فيالبرعبدابنأخرجهإماما"كان

32(.)رقم""التنكيلمن2()

(.المحققةط54-44)ص)3(
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ويدليكفيماعلى.."ونقتصر.:الشافعيترجمةمقدمةفيوقال

أهلجمهورعندوامامته،لحراموالحلالاعلمفيبتقدمهويشهد

.(1)"الاسلام

ذكرهحضرنيمابعض..وأذكر.":حنيفةأبيترجمةمقدمةفيوقال

ونبدأ،وحمدهعليهأثنىمنبعضوذكر،وفضائلهحنيفةبيأأخبارمن

الاحادأخباربذلكورد،الفقهفيلنفسهأصلهبمالرده،عليهفيهطعنبما)2(

...الايمانمنالبروأعمالالطاعاتيرىلاأيضاذلكمعوكان...الثقات

مجانبتهووورعهقياسهوحسنويقظتهلفهمهكثيرقومعليهأثنىوقد

جميعا...")3(.المعنيينمنعيوناالكتابهذافيفنذكر،السلاطين

منازلهمعلمتوبذلك)4(.521صلىإ471صمنالمطاعنوذكر

له.خيرالكانالاستاذسكتفلوالبر.عبدابنعند

الائمةمن-مالكايعني-عنهروى"()5(:21)صالبرعبدابنوقال

بينطويلا؛تعليقاذلكعلىالاستاذفعلق."حنيفةأبو34[ص1هؤلاءسوى

فيمالكنظرثبت"نعم:قالثم،مالكعنحنيفةأبيروايةيثبتلمأنهأولا

ودفعنظر،فيهارواياتوذكرذلكفيوأطال."بها..وانتفاعهحنيقةابيكتب

بمناقشته.أطيلفلاقويوبعضها،مالكبعلمحنيفةبيأانتفاعتذكرروايات

115(.)ص)1(

.الصوابوهومما""ونبذا:المحققةوفي،القديمةالطبعةفيكذا2()

."...منكثيرابذلك"ورد:الاحاد"اخباربذلك"وردبدلفيهاووقع(.184)ص)3(

271-892(.)صالمحققةفي)4(

41(.)ص)5(
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الحسنبنومحمدالشافعيمحاورة2()1(4)صالبرعبدابنوذكر

)2(.الخطيبترجمةفيقدمتهممافيهمايعلمماالاستاذعليهافعلق

أدركتنيأ"لولا:وهبابنقول28()3(-27)صالبرعبدابنوذكر

فيها:أخرىروايةبنقلالاستاذعليهافعلق."لضللتسعدبنوالليثمالكا

عنالبعيدينالرواةمنلكئيريقع"كما:قالثم"الاحاديثلاختلاف"يعني

".سواهعمابهالعملقارنماالمميزينغيرالفقه

بوردهاالتيالصحيحةالاحاديثأنلىالاشارةبهذا:ومقصوده

قيذكرناوقد.بهيعتدلاالذيالقبيلهذامنعليهايطلعلمأوحنيفة

الاحاديث.تلكبعضفيمعهالكلاممنطرفا)4(الفقهيات

أنهمهديبنالرحمنعبدعنجاءما92()5()صالبرعبدابنوذكر

بيأأستاذمنأعلممالك:فقال؟حنيفةأبوأومالك،أعلممن:سئل

الذيوهو،وتقديرهمعيارهحمسبعلى"هذاالاستاذ:عليهافعلق"...حنيفة

غيرمناحتجمنبعدصلىحينعليهاعترضوالماب1الجووجهعليهاستعمى

فيلكلاموالروايةفيالديلميهذافضلينكرلاكانوإنوضوء...إحداث

".وميزانرجالعلملكرولكن،ورجالهلحديثا

56(.)1()ص

)26(."رقملتنكيل"من)2(

06-61(.)ص)3(

ونسيمثبتهوماإلىفاصلحهاطرف".لثالثلبابفيتقدم"وقد:العبارةكانت)4(

مفعولا.لتكون!طرف"يصلجوأندا"الشالثعلىيضربان

63(.)ص(5)
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فيهاوليس72()1()صنفسه"الانتقاء"فيهيذكرهاالتيوالحكاية

سببوكان،عليهوأنكروا"عابوهأنهمفيهوانمالجواباعليهاستعصىنه

نأفيظهر."بالرسالة(الشافعي)إليهفوجه3[ه]صبذلكالشافعيلىإكتابه

لىإيحتاجماالمسائلمنعليهيردقدأنهرأىلماولكنأجابهممهديابن

مهديابنأحب-عليهمبتفوقهاشتهرقدالشافعيوكان-فيهالرأيأهلمناظرة

لىإمهديابنيكتبأنالبعيدومن.الشافعييكتبهماببعضيستفيدأن

العلم.أصولفيبرسالتهالشافعيإليهفيكتب،المسالةتلكعنيسالهالشافعي

أدبه!بالغمن"الديلميهذا"الاستاذ:وقول

:قالأحمدبنالله"عبدطريقمن35()2(-34)صالبرعبدابنوذكر

بنمالككانقال:،نافعبناللهعبدنا:قال،النعمانبنسريجنا:قالبينا

:قالمن:ويقول،اللهكلامالقران:ويقول،وعملقولالايمان:يقولنس

الله:يقولمالكوكان.يتوبحتىويحبسضربايوجع"مخلوق"القران

ابن"الاستاذ:عليهفعلقشيء".منهيخلولامكانكلفيوعلمهالسماءفي

أصحابمنأحديروولم،تعرفماعلىوضبطهماحفظهمافيوسريجنا

مابسندهأيضاعنهويأتي...الخوضعدمعنهالمتواتربلهذا،مثلعنهمالك

ظاهرةالافتعالفاثارإلخ،السماءفيالله:يقولمالكوكان-زيادةبدونهناذكر

وقول،ابيهعناحمدبناللهعبدبهشذمماالروايةهذهأنعلى،الزيادةهذهعلى

عرضبهيضربمااللهعبدلىإينسبفيماوكم،معروفالصائغنافعابنفيبيه

".ابائهمعنالمكثرينرواياتفييدخلمالىإينظرلامنعلىويروج،لحائطا

122-123(.)ص)1(

71(.)ص)2(
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صاحبيكنلم"أحمد:عنطالبأبوفقالنافعبناللهعبداما:أقول

نافعبناللهعبد"كانأحمد:عنداودأبووقال."فيهضعيفاكان،حديث

ثم36[]صكلهمالكحديثيحفطوكان،وحديثهمالكبرأيالناسأعلم

صاحبوكان،بمالكعالمااللهعبد"وكانداود:أبوقال."شكبأخرةدخله

كان:يقولصالحبنأحمد"وسمعت:قال(".مالكعلىأدلربماوكان،فقه

فيالثبتمن:سئللما-معينابنوقال".وحديثهبمالكالناسأعلم

بووالبخاريوذكر(".فيهثبتنافعبناللهوعبد:قالثمفذكرهم-؟مالك

ثبتثقةأنهكلامهممنويتلخص.كتابهوصخةحفظهلينحبانوابنحاتم

وما،فصحبحكتابهمنكانفماغيرهعنروايتهفأما،مالكعنروايتهفي

لين.ففيهحفظهمنكان

هنا،يضرهلاهذاأنفالظاهر".شكباخرةدخلهثم"احمد:قولفأما

سليمانبنفليحعنيرويكبيروسريج40،2سنةتوفياللهعبدفإن

أنهفيهيشكفيمايبينفانه،الضبطينافيلاالشكأنمع،681سنةالمتوفى

الرواية.هذهفينافعابنيشكولمشك،

أبوزاد،"ثقة"سعد:وابنداودوابووالعجليمعينابنفقالسريجوأما

فيغلطإذاوالمكثر."أحاديثفيغلط،حنبلبنحمدأعنهحدثنا"داود:

فيه.غلطهيتبينلمفيمابهيحتجأنفحكمهأحاديث

".مأمون"ثقة:الدارقطنيعنالحاكموقال

رغموانفاضلثقةوهو)1(،جمتهترمرتفقدأحمدبناللهعبدماو

الجهمية.

285(.284-)1/":"التنكيلمن)1(
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ذلك،أتتبعفلمهذا،مثلعنهمالكأصحابمنأحديرولمأنهماو

بناللهعبدفإنضير،فلاكذلكالامرأنوهبالاستاذ!بمجازفةأثقولا

فيه.أثبتهموجمنلهلزمهموبمالكأعلمهمكاننافع

فياللهنفأمايدق،فيمافذاك،الخوضعدمعنهالمتواترنوأما

الفطرةصريحفهذاشيء،كليعلمأنهأي،مكانكلفيوعلمهالسماء

.الصحاحوالسننالقرانفيصريج،والعقل

جاءفالذي.("...زيادةبدونهناذكرمابسندهايضاعنهوياتي":قولماو

بنسريج37[]صسمعت:يقولالصائغمحمدبن"جعفرهو:ذلكبعد

أنسبنمالككان:يقولالصائغنافعبناللهعبدسمعت:يقولالنعمان

لان؛مختصرةروايةوهذه(.1)"وينقصيزيدوعملقولالايمان:يقول

علىهذهفيالروايفاقتصر،رأيتكماأقوالعدةجمعتالاولىيةالرو

منكثيرهذاومثل.وحدهيقتضيهكانلحالالان؛الاقوالتلكبعض

)2(.الخطيبترجمةفيذلكفيالكلامبعضقدمتوقد،صنيعهم

نيأمافمن.لماالزيادةهذهعلىظاهرةالافتعالفائار"الأستاذ:قولأما

الاستاذ!

واليمينبالشاهدالقضاءمسألةفيكلاما95()3()صالاستاذوعلق

)4(.الفقهياتفيبسطتهاوقد

73(.)ص"الانتقاء"(1)

)26(.رقم""التنكيلفي)2(

.(701)ص)3(

بعدها(.وما923)2/":"التنكيلمن)4(
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بنسبيتعلقبما66()1()صفبدأالشافعيترجمةعلىالاستاذعلقثم

2(ءمر)وقد،الشافعي

ثم591سنةبغدادقدمالشافعيأنذكرعند67()3()صعلىوعلق

بعضمعحملحينللعلامطلبهعهدفيقبلهاالعراق"وقدم:فقال891سنة

)4(تقدموقد.("..محمد.عنالفقهتلقىذاكوإذ،184سنةاليمنمنالعلوية

وأشرنامجنهدا،كانالاولىقدمنهفيالشافعيأنوأثبنناهذا،فيفيهالكلام

لكشفيكفيماذلكوفي")5(.الام"فيمحمدمعمناظراتهبعضلىإ

الاستاذهتعمية

إلىبناحاجةلاغرضفيهلهما74()6(وص96)صعلىوعلق

به.التشاغل

وأما":الشافعيعلىأحمدثناءذكرعند77()7(-76)صعلىوعلق

أنهالمزوذيبكرابيترجمةفي""طبقاتهفييعلىابيبنلحسينابويرويهما

نأأترى:قلتلا.:قال؟الشافعيكتبالرجليكتبأناترىلاحمد:قلت:قال

116(.)ص)1(

لمبحثوانظر،إليهالإشارةسبقكماالنسخةاولمنسقطالشافعينسبمبحث2()

7(.68810-/1)":"التنكيلفي

.(171)ص)3(

بعدها(.وما12)ص(4)

26(.2-4)ص)5(

.(521-911)ص)6(

.(921)ص)7(
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اللهمعاذ:قالكتبتها؟:قلت،محدثثيءعنتسنالنيلا:قال"؟"الرسالةيكتب

ولاراهويهبنإسحاقولاالشافعيولاسفيانولامالك38[]صكلامنكتبلا

عبيد.أبي

أحبيهماأ("سفيانجامعو""مالك"موطاعنسئلأنهأيضاعنهيروونهوما

الجلي"النصح"فيالمدينيموسىابويرويهوما.ك1ذولاهذالا:قال؟اليك

يعني-جالسهكنت:قالانهاحمدعنالاثرمعندله1عبدبنالحسينبطريق

فاخبارونحوها=.لرايوبالتاويلوجاءتغيرمصرقدمفلماكثيرا،هنا-الشافعي

فعلواكما،الفقهائمةعنالامةوجوهلصرفلسانهعلىالحشويةاختلقهاتالفة

...،.حنيفةابيمعذلكمثل

ثقاتفيهم؟لحنابلةابهمويريد"حشوية"الاستاذيسميهمالذي:اقول

فانناثقاتهممنالحكاياتهذهرجالكانفإذا،ذلكغيروفيهمأفاضل

كتابةيكرهكانأنهحمدأعنثبتقد:ونقول،والعينالرأسعلىنقبلها

كلامفيوينظروالاثار،السننيكتبأنلمللعاويرى،غيرهوكلامكلامه

الشافعيكتبمنشيئاكتبأحمديكونلافقد،الفهمعلىبهيستعينالعلماء

أحمديكونوقد.غيرهكتبوكذلكبعضها،وطالعبعضهاسمعقدكانوان

.لغيرهورخصالشافعيكتبيكتبأنللمروذييرفلم،الناسبينيفرق

منفيهمامابهأرادفإنما"سفيانو"جامعالموطأ""فيقولهوأما

"مسنده"فيوأثبتهانفسهأحمدكتبهافقدوالاثارلاحاديثفأما.المسائل

."زهدهو"

".والرأيبالتأويلوجاءتغيرمصرقدمفلما"وفيها:الثالثةالروايةوأما

ورميالدارقطنيضعفهفقدداودوراقهوكانإناللهعبدبنلحسينفا
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"لسانفيحجرابنذكرهكمافمجهولغيرهكانوإن،لحديثابسرقة

.(1()7131رقم2)ج"لميزانا

التيالمسائلفيالكلاميكرهأحمدكانفقدصحتالحكايةأنوهب

لمولعله،المصريةكتبهفيفيهاالشافعيتوسعيكرهأنيمتنعفلا،تقعلم

ينافيماذلكفيوليس.البغداديةمسائلهبعضعنالشافعيرجوعيعجبه

وإنما،كثيرةوجوهمنثبتكماعليهوالثناءالشافعيولاءعلىاستمراره

93[]صالشافعيتقليدمنالتحذير-قالهكانإن-القولبهذامقصوده

تلكألفوإنماهذا،علىنفسهوالشافعيئ،والسنةالكتابعنوالإعراض

أولفييقولالمزنيوهذاالنظر.طريقتعبرمفيبهاالناسلينتفعالكتب

الشافعيإدريسبنمحمدعلممنالكتابهذا"اختصرت")2(:"مختصره

تقليدهعننهيهإعلاميهمعأرادهمنعلىلاقربه؛قولهمعنىومن،اللهرحمه

".لنفسهفيهويحتاطلدينهفيهلينظر؛غيره

:أغراضالتعليقهذافيوللأستاذ

أبيفيالكلامفيالحنابلةثقاترواهمماالتخلصفيالطمع:الاول

وأصحابه.حنيفة

العقائد.فيرووهمماالتخلصفيالطمع:الثاني

والحنابلة.الشافعيةبينيفتنأن:الثالث

الشافعيهمنغضافيهيرىشيئايحكيأن:الرابع

)1(/3(.)175-176

1(.)2()ص
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فشله!وبانأملهخابكيفالأستاذفلينظر

عليهفعلق،الكلامفيالنظرالشافعيذم78()1()صالبرعبدابنوذكر

السباقبقرينةالفرد،حفصكلاممثلفيمخاطبهمثلنظر"يعنيالاستاذ:

العوامينهونالسلفيزلولم.الشافعيعنالمرويةالافوالبينجمعا،والسياق

لما.رجالعلمولكر،البدعةأهلكلامفيلاسيماالكلامفيالخوضعن

الائمةمنوغيرهوالشافعي،مواضعهعنالكلمتحريفمنهذا:اقول

الفطرتعرفهماإظهارالكلاممنوليسمطلقا،الكلامفيالنظرعنينهون

واثاروالسنةالكتابنصوصبهوجاءت،المستقيمةوالعقولالسليمة

جرا.وهلم،اللازمولازم،اللازمفيتعمقبدون،السلف

فيجهالاعامةوخلفاسلفاالسنةأئمةيجعلأنيحاولوالاستاذ

أكثرفيصفوانبنلجهموا4[،.]صدرهمبنالجعديجعلوالعقائد،

،المأمونعهدفيالمحنةدعاةوأتباعه،يقالفيماحنيفةوأبا،أقواله

وأتباعهموالماتريدي-يرجعأنقبل-والاشعريالثلجيكابنتباعهمو

منبذلكأعلميجعلهمأراهحتى،باللهالعلماءوهم،الكلامفرسانهم

وسلم.والهعليهاللهصلىالنبيأصحاب

أئمتهبعضتوغلوقدتعاليقه،بعضفيبهذايصرحالاستاذكادوقد

محله.فيمعروفوهو،يلزمهممماهذامنأبعدلىإ

"إن:الثانيالقرنأوائلفيالاسواريسياربنموسىقالوقد

نحنفجئناجفاةأعراباكانواوسلموالهعليهاللهصلىاللهرسولأصحاب

132(.131-)ص)1(
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1(.()136)6/":الميزانلسان"فيكما"الدينهذافلخصنافارسأبناء

"!صدق":نفسهفيفيقولالمقالةهذهعلىيقفبالاستاذوكأني

أشهدالاهواءأهلفيما:الشافعيعن97()2()صالبرعبدابنوذكر

الكدبيستجيزونالذينالخطابية"وهمالاستاذ:فقال.الرافضةمنبالزور

افتراهمالىإيشير.لماالرواةمنالحمقىبعضعدواهاوعدت،المخالفعلى

)3(.الحنابلةعلىالسبكيابن

وعملقولالايماندا:قولهالشافعيعن81()4()صالبرعبدابنوذكر

عليهفعلق،البغداديعمربناللهعبيدالسندوفي."وينقصويزيدوعقد،

ينقردفيماالتعويلموضعفيليس...يلحقلمعمنبالروايةيرمى..".الأستاذ:

هوالحسنبنمحمدأنفيهذااللهعبيدرواهماالاستاذاعتمدوقد

بغداد!لىإحمللماالقتلمنالشافعيخلصالذي

الشافعيعنيروىمابعض81()5(-08)صفيالبرعبدابنوذكر

[41]صعنهلصحيحهوهذا":قالثم،والرويةبالقدرتصلميقهعلىيدلمما

".عنهيصحولاذلكخلافالكلامأهلبعضعنهروىوقد

)1(/8(.)232

133(01)ص)2(
وكلام.عليهضربثم"الثانيالبابفيفيهالكلامتقدم"وقد:بعدهالمؤلفكتب)3(

34(.4/و911)2/[(:الشافعية"طبقاتفيالسبكيابن

.(134)ص)4(

.(135)ص)5(
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فيقالحيث،الهمذانيلجباراعبدالقاصديريدلعله"الاستاذ:فقال

أخذالمدنيالاسلمييحيىأبيبنمحمدبنإبراهيمإن":المعتزلة"طبقات

خالدبنومسلممعتزليا.إبراهيمكونفينزاعولاعبيد.بنعمروعنالمذهب

تلميذاالشافعيوكان،الدمشقيمسلمبنغيلانعنالمذهبأخذالزنجي

الحقأهلمنرجلانللشافعيفاجتمعخالد،بنولمسلميحيىأبيبنلإبراهيم

عنه.الرازيينقلهمااخرلىإا!..ومسلمإبراهيمو]لتوحيد:بالعدلالقائلينمن

ماو.عليهمردصلةعليةبنوابراهيمغياثبنوبشرالفردبحفصوصلته

حلفهمنأولوكونهببغداد،عنهالشافعييحيىبنأحمدالرحمنعبدأبيأخذ

عنيروىوماهأستاذهطريقةعنحادتلميذمنفكم،عليهبهعتبفلا،هناك

منالبويطيغيريمتحنلمبأنه]لتمسكماو...عنهثابتفغيرالقرانفيالمزني

في)2(كانتإنماموافقتهمفان،العنكبوتبيتمن(1فأوهن)القرانفيأصحابه

لما.عليهمذلكفيتثريبولااللفظ

إنمانهالاستاذعودناقدولكنبه،باسلاالكلامهذاظاهر:أقول

الكلامهذاقيللأستاذيكونقدقلنا:إذعلينالومفلا،أغراضهحوليحوم

:ضأغرا

حنيفةأبيلىإالمستشنعةالمذاهبنسبتكماأنهالناسيرىأنمنها:

الشافعي.لىإنسبتفقد

لىإالبدعةنسبةصحةالامورهذهبجمعللقارئيخيلأنومنها:

الشافعي.

.الكوثريكتابمنوالمثبت""فاوهى:الاصل(1)

إلا".كانت"ما:الكوثريتعليقفي2()



العديثيلأالرسانلمجمولح843

فإنها؛القرانبخلقالقولفضيلةعنصحابهوالشافعييباعدأنومنها:

!!فضيلةالاستاذزعمفي

عنهالشاقعيأخذوإنما،فقدرييحيىأبيبنإبراهيمأما:أقولثم

ثبتتوقد.القدرية[42]صعنيروونالعلمأهليزلولمواثارا.أحاديث

وقدخلافها.عنهينقلولم،عنهمنقولةكلماتبعدةالقدرمنالشافعيبراءة

يسرهم.ماإلااعتقادهمنيروافلموغيرهحنبلبنأحمدجالسه

بالقدر.القولعنهيثبتفلمخالدبنمسلموأما

فكانبه،الاجتماعللشافعيواتفقمضل،فضالالمريسدبشرماو

فهجره،يقبلفلم،تركهفيوينصحهالكلامفيويعذلهالفقهفييذاكره

الشافعي.

له.مهاجراالشافعيفكانعليةابنوأما

الشافعي.فكفرهمرتينأومرةللشافعيفتعرضالفردحفصماو

فناظرهم،السننويردالرأيفييغلومنببعضالشافعياجتمعوقد

فكسر"الحديثو"اختلاف"و"الأم"الرسالةدافيتراهكما،مناظراتعدة

أوضارهم.منشيءبهيتعلقولم،شوكتهمبهلىتعاالله

لىإمالثم،الفقهالشافعيعنفاخذالبغداديالرحمنعبدأبوماو

بدعته.منبرفيوالشافعي،الجهميةفوافقالمامونأيامفيالدنيا

يعقوبأبووهو،الشافعيخليفةلهاصبرفقدالقرانبخلقالمحنةوأما

رئيسلكونهبهاكتفواالمحنةدعاةكانفان.قيودهفيمابحتىالبويطي

عرضواكانواوان،فذاكالشافعيأصحابمنلغيرهيعرضوافلملجماعةا
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وغيرهالحكمعبدبناللهعبدبنمحمداتقىكماالقولبإظهارفاتقوالهم،

ظاهر.فعذرهم

وقد،ويمينبشاهدالقضاءمسألةفي87()1(-85)صالأستاذوعلق

لابماالشافعيعنهاجابقدأشياءالاستاذوذكر)2(،الفقهياتفيبسطناها

عليه.مزيد

ابنروىالذيجهضمابنفيكلاما88()3()صعلىالاستاذوعلق

القدسيالحساماستيقظوههنا،للشافعيبشارةفيهاروياطريقهمنالبرعبد

إليهكانماأحوج-التعليقعنفأوقفهالاستاذلعقاربالكتاببطبعالقائم

الشيخ"كان:قالإذالمقدمةفيذلكعلىنبه-كماعليهكانماحرصو

ذلكأوقفتثم،عليه43[]صويعلقالكتابيصححالكوثريزاهدمحمد

...".وعملهعلمهفيدخلةمنعليهاطلعتلما88الصفحةفي

خاصة؛واليومكتبتهنفسهوالىوأهلهالعلمإلىالقدسيحسنفلقد

الامامجمةترأختموههناالاستاذ.تخرصاتعلىالردمؤنةنيكفاإذ

فمعروفة.ومناقبهقضائلهفأما،الشافعي

!رده!

141(.)ص)1(

.(بعدهاوما2/932):"لتنكيلا"من(2)

.(241)ص3()





عشرةلثانهةالرسمالةا

"...ولقالمنادعأية":حديثشرح
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الرفيرالرتج!إلمحه

353

ليما:قولكنحوفيالتكرارتفيدقد)إذا(أن-واياكاللهوفقني-اعلم

خاصقوذلك)كلما(محلهاتحلأنوعلامتها،قامعمرودخلإذازيداأرى

.]لذواقأيهافتدبرللاستمرار،وصارتالاستقبالعنتجردتإذابما

:ثلاثلمنافقااية"-:وسلموالهعليهاللهصلى-فقولهذلكتقرراذا

وكذا(،1)البخاريهرو"خاناؤتمنواذا،خلفوعدواذا،كذبحدثإذا

".مسلمأئهوزعموصلىصاموان":ئلاثبعدبزيادة)2(مسلم

فيهكانتومنخالصا،مناففاكانفيهكنمنأربع"يضا)3(:ورويا

حدثواذاخان،اؤتمناذا:يدعهاحتىنقاقمنخصلةفيهكانمنهنخصلة

هـ.فجر"خاصمواذاغدر،عاهدواذا،كذب

هذهعليهغلبتمنالمرادأن-:أعني-البابهذامنفيهما)إذا(ف

منظاهرهعلىالحديثيحملنيبعدلانه؛منافقفهوأضدادهاالخصال

علىنحملهأنإلايبقفلمقطعا،أضدادهاوانتفاءالأربعلخصالاهذهعموم

الغلبة.وذلكالمحضية،إلىشيءٍأقرب

النفاقخالصمنافقعلىإلاتغلبلاالخصالهذهأننعتقدفنحن

.الايمانخلافهوالذيالشرعي

.هريرةبيأحديثمن)33((1)

ايضا.حديثهمن(901)2/95()

عمرو.بناللهعبدحديثمن()58ومسلم34(،)البخاري)3(
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يشمل"أحلفوعد"واذا:الاولفيقولهفإنواحد،الحديثينومعنى

مقيد.الثانيفيوما،مطلقالاولفيفماغدر"عاهد"واذا:الثانيفيقوله

-الاصولفيمقررهوكما-المقيدعلىالمطلقيحمل:يقالوقد

الموافقهووهذابعهد،غدرإذاإلاللنفاقايةالوعدإخلافيكونلافعليه

يجب.لابالوعدالوفاءان:الشافعيةلمذهب

!ءاذه-كان-:السلامعليه-إسماعيلعلىالثناءفيلىتعاقولهفاما

،المحمودةالخصالمنذلكأنإلايفيدلافانه54[:]مريمانوعد<صادق

.الوجوبعلىيدلفلاوالمندوبالواجبتشملوهي

أخاهالرجلوعد"واذا:وسلموالهعليهاللهصلىقولهذلكعلىويدل

داودأبورو]ه"عليهاثمفلاللميعاديجئولميففلميفيأننيتهومن

.(1)أرقمبنزيدعنوالترمذي

خاصم"واذا:الثانيفيقولهيشمل"كذبحدب"واذافيهما:قولهثم

بشانه.الاهتماممزيديفيدوذلك،المطلقعلىالمقيدعطفمنفهوفجر"

"إن:بعضهمقالهلماحاجةفلاواحاالحديثينمعنىنتقرروبهذا

الحديثينبينوالتوفيقالتغاير،يفيدفإنه"كثيرةعلاماتلهيكونقدالشيء

ولما،نفيسةمسالةبذلكاستفدناوقد.واضحانهمعالعارفينعنداولى

خاص!ذلكإن:أكثرهمقالحتىإشكالفيوقعواالتكرارنيةعنغفلوا

إسنادهوليسغريبحديث"هذا:وقال(2)633والترمذي(،994)5داودابو(1)

وهماوقاصابوولاالنعمانابويعرفولا،ثقةالاعلىعبدبنعلي،بالقوي

".مرد
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عليها.دليللادعوىوهذه-،والسلامالصلاةعليه-زمانهبمنافقي

وسلملهوعليهاللهصلىاللهرسولأنالحسنعنمقاتلرواهمافأما

تسأله،أنابنتهفاطمةفأمروا؛يسألوهأنأصحابهقلوبشغلذلكقاللما

وسلم،والهعلبهاللهصلىالنبيفاطمةفأخبرت،قلوبهمشغللهاوذكرو]

نيإالناس"أيها:قالئمالمنبرفصعد،جامعةالصلاة:فنادىسلمانفأمر

عنيتإنمابهاعنكمولم،منافقفهوفيهكنمنثلاث:لكمقلتكنت

إيماننا:ليفقالوانيأتوفإنهمكذبحدثإذا:ليقوأما،المنافقين

جال!اذا:لىتعااللهفانزلقلبككتصديققلوبناوتصديق،كايمانك

فإن"خاناؤتمن"وإذا:ليقوماو(لبهدبوت.>.لىإ.(..المانمقون

إلىقامواوإذاخدعهموهوالله>نخدعونفإنهمامانةكلهوالدينالصلاة

اللهقالوفيهم[،142]النساء:الاية000(الئاسونير%كساكقامواالصلؤة

قولي:ماو،5[4-:]الماعونإلخ<هتمالذين!للمصئين>فويل:لىتعا

وليبالساعةمولعنيإ:وقالأتانيحاطببنثعلبةفان"أخلفوعد"وإذا

منكوننولاتصدقناللهعهدفعلي،فيهنلييباركأناللهفادعغنيمات

فسألتهالفجاجعليهاضاقتحتىوزادتفنمتاللهفدعوت،لحينالصا

75[":]التوبةالاية00(.اللهعهدمن>ومتهم:فيهفأنزل؛بهافبخلالصدقة

(".عظيمبمالوتصدقواالصحابةعنفسري

)1("اليمنساداتتاريخفيالزمن"تحفةمنالحديثهذانقلتكذا

75(،73-)5/:"والبيانالكشف"فيالثعلبيبطولهاخرجهلحديثوا07(.)ص(1)

585(./11):معهطرفاالطبريوذكر
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يعنلمانهإلافيهفليسصجفان،الاهدلعبدالرحمنبنللحسين

،الخصالتلكعليهمتغلبلمعنهماللهرضيفانهمحق؛وذلك،مخاطبيه

بىجا!اذا:لىتعاقولهعليهيدلكما،عليهمغالبةفإنهاالمنافقونفاما

الصلاة"فإن:قولهوكذلكللتكرار،مفيدةفيها)إذا(فإن.(..المانققون

قامواألصلؤةإلىقاموا>وإذا:قولهفي)إذا(و.("إلخ...أمانةكلهوالدين

لكنهبالعهد،الغدرمنهيتكررلمفإنهثعلبةقصةوأفاللتكرار.مفيدة<كساك

عليه.غلظعليهوأصرورسولهللهكانلما

السابقالحديثلاختصاصبيانافليس-صعإن-لحديثاوهذا

منلمصداقهبيانهووإنما-والسلامالصلاةأفصلعليه-زمانهبمنافقي

فصارتكذبواجاووهإذاأنهمبتكرربالمنافقينخمقلىتعافإنه،القران

فصارتالصلاةومنها،الامانةخيانةبتكزربالوصفوخصهم،لهمعلامة

عليهوماصرارهالمغلظبالعهدلغدرهبالنفاق()1ثعلبةعلىوحكم،لهمعلامة

علامة.فصارت

حتىالنفاقايةيكونلاالوعدإخلافأنمنقلناهماتعضدثعلبةوقصة

عليكسهلأمانةكلهوالدينالصلاةأنعلمتواذابالعهد،غدراتكون

نا>:لىتعاكقولهوغيرهلحديثاهذاعليهايدذأمانةهيوحقاالامر،

وحملهامنهاوأشفقنتحملنهاأنفابينوالجبالوالارضالسضتعلىالائانةعرضحنا

معالاياتمنذلكغيرلىإ72[:]الاحزاب(جهولاظلوماإنهكانالانسمن

المفترىالصحابيحاطبمن"ثعلبةكتابوانظر،يصحوجهمنثعلبةقصةتئبتلا(1)

الحمش.لعداب"عليه
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لالمندينولاله،أمانةلالمنإيمانلا":وسلموالهعليهاللهصلىقوله

له")1(.عهد

اللهرسولخطبناقلما:قالأنسعن2(")الايمانشعب"فيالبيهقيرواه

.قالإلاوسلموالهعليهاللهصلى

علىكفربالعهدوالغدرالخيانةمنكلاأنلحديثاهذاظاهربل

حدته.

الباطنمخالفةوهواللغويالنفاقبالنفاقالمقصود":قالمنقولوأما

للظاهر")3(.

خلافهعلىيحملولا،اصطلاحهعلىمحمولىالشارعكلام:لهفيقال

إليه.حاجةولابدليلإلا

والغدر،الحديثفيالكذبعليهغلبمنأن:البحثفخلاصة

نإ:يقاللا.خالصمناققفهو=كانتمهمابالامانةوالخيانةبالعهد،

لهامقيد-صجإن-لحسناعنمقاتلوحديثللأمانةمطلقانالحديثين

علىالمطلقيحملإنما:نقوللأننا؛المقيدعلىالمطلقفيحملبالدين

الثاني،الحديثفيبالعهدالغدركذكرتأصيلا،المقمدذكركانإذاالمقيد

الامانةخيانةأنعلىاستدلإنمالانه؛فلامقاتلكحديثتمثيلاذكرإذاماو

والبيهقي(،491)حبانبن1و)2863(،يعلىبوو(،1)2383أحمدأخرجه(1)

حسن.وسنده.عنهاللهرضيانيىحديثمنوغيرهم288()6/

"مسعدوفي288(،)6/!:الكبرى"سننهقيوهو،اللفظهذافيهوليس(04)245()

أحمد".

.عياضللقاضي222(/1)":المعلم"اكمالانظر)3(
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وهيونحوها،الصلاةبتضييعالمنافقينخصلىتعااللهبانالنفاقاياتمن

فتدبر.،الأمانةمن

الخيانةفاماكفر؛أنهاوردوقدإلاالثلاثمنواحدةمنماانهعلى

إنما>:لىتعافقولهالكذبماو،البيهقيحديثمرفقدبالعهدوالغدر

لحديثامع(،1[)501:]النحل<أللهئايتيؤمنونلاالذينالكذبيفترى

المؤمن"ايكون":الايمان"شعبفيوالبيهقيمالكرواه[)2(]الذي

إنما>"لا،:قال؟"المؤمنأيكذب":وفيهالاخرلحديثوا)3(.كذابا"

كنزمنتخب"فيوهو(4(")الاية(000يؤمنونلاألذينالكذبيفزى

الخلالعلىالمؤمنيطبع":والبيهقيأحمدوحديث.طرقوله"العمال

)1(

)2(

)3(

)4(

اللهرسولصلى:قال]9935[أبوداودرواهحديثفيوسلموالهعليهاللهصلىوعنه

لزورشهادة"عدلت:فقالقاثماقامانصرففلماالصبحصلاةوسلموالهعليهاللهصلى

رئهضدئهوفهوخئراللهحومتيعظمومنذلك>:قراثممراتثلاثبالإشراك

الاؤثنمنالرخ!ررفاختنبوأعلئ!ملامايتلىلائفمل!موأحلت

[.]المؤلف31[.3-0:لحج]ا<بهحغنرممثركينلئه!حعفافوهـالزورواتجتنبو

.السياقليستقيمزيادة

صفوانحديثمن(4)472دا"الشعبفيوالبيهقي)2832(،"الموطا"فيمالك

مرسلا.سليمبن

والطبري(،041)"الاخلاقو"مكارم()474""الصمتفيالدنياأبيابنأخرجه

عنالاشدقبنيعلىطريقمنوغيرهم22(4-علي)مسند:الاثار"تهذيب"في

جرادبناللهعبد":"الميزانفيالذهبيقالء.الدردبياعنجرادبناللهعبد

.الكذابالاشدقبنيعلىروايةمنلانه؛خمرهيصحلامجهول



935"...ثلاثالمناث!"أية4حديثشرع-12

منقلناهماعلىيدلك"المؤمن"يطبع:وقوله(،)1"والكذبالخيانةالاكلها

يكذبالرجليزال"وما)2(:عليهمتفقحديثفيقولهومثلهالتكرار،شرط

كذابا")3(.اللهعنديكتبحتىالكذبويتحرى

خرجه1و،أمامةبيأحديثمن(101)""السنةفيعاصمبيأوابن22(،017)حمدأ(1)

ولهعمر.ابنحديثمنوغيرهم(4714)""الشعبفيلبيهقي1و(،01)2عاصمأبي

32(.1)5([الضعيفة"السلسلةانظر.ضعفمنتخلولاوكلها،أخرىشواهد

مسعودبناللهعبدحديثمنلهو[للفظ26()70ومسلم6(،0)49البخاري)2(

عنه.اللهرضي

بحفظهووعدوهفخانوهيوسفعلىائتمنهمأباهمإنيوسفإخوةفيقولهمماو)3(

فكذبوا.أكلهالذئببأنوحدثوهوأخلفوا

نأعنفضلامنهميتكررلمذلكولكنالكذبوكذا،فوقعتلخيانة1أما:فنقول

غدرايكونأنإلاللنفاقايةيكونلاأنهقررنافقدالوعدإخلافماو،عليهميغلب

،الإشكالفارتفععليهحافظواكيفالموثقأبوهمعليهمأخذحينرأيتوقدبالعهد

لحمد.اودته

الصغائرعنمعصومونالأنبياءإن:القائلمذهبعلىيشكلمماهذهقصتهمإنثم

وبعدها:النبوةقبلوالكبائر

لا؟أمأنبياءهمهلينظرفاولا:

د!!!عيلبنقصكأنزليومآلينانزلوئاباللهءامنا>فولو:تعالىلقولهأنبياءانهم:نقول

كمأإليكأؤحينما!انا:شأنهجلوقوله[،136:]البقرة(والأشباروويعقوبفىافصحق

ويعقوبوإشحقوإشمعيلإبزهيمإلىوأوحتناحبعدمنوألنبتقنوحإكأؤختعإ

النبوةقبلكانتيوسفمعقعتهم1وثم.ذلكغيرإلى163[لنساء:11<لأشباطو

!(.بخهلونأنتماذوأخيهئافعل!ييوسفعلمتمهلقال>:فيهالقوله

ماو.وبعدهاالنبوةقبلمعصومونالأنبياءإنقولعلىالإشكالفيبقىهذاوعلى

=:قالمنقولعلىإلاهذايتخرجولا،كبيرةأنهافالظاهرارتكبوهاالتيالمعصية
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ذلكعلىتدلكماالايمانشعبمنالخصالهذهنقائضأناعلمثم

لامئتهمهمواللدين>:المومنينوصففيلىتعاكقوله،القرانايات

(معرضوتاللغوعنهم>والذين:وقوله8[،:]المؤمنرن(رعونوعفدهم

لا!هدونوالذيف>:عبادهصفةفي-شانهجل-وقوله3[:]المؤمعون

لذلرناياأيها>:وقوله72[،:]]دفرقان<راما!مسوللغربامشوورإذاالزور

ذلك.غيرلىإ[911:]التوبة(الضندقبمعكونوااللهاتقوأءامنو

يحبهلماتعالىاللهوفقنا،البحثهذافيالقلمبهاسترسلمااخروهذا

مداحضوجنبنا،للايماناللهوققنا.ويرضاهيحبهلاماوجنبنا،ويرضاه

منالنجاةلناوكتب،الشيطانمنوأعاذنا،لخسرانامنوحفظنا،الخذلان

.والرضوانوالفضل،والريحانالروحفيلجنانافيوالخلود،النيران

وأصحابهالهوعلى،عدنانولدسيدمحمدسيدناعلىوسلماللهوصلى

العالمين.ربللهوالحمد.باحسانوالتابعين

الوكيل.ونعمحسبناوهو،التوفيقوليئوالله

!لارده!

لىتعااللهيمينحتىلتوقفلىفالاوخطر،قولوهذا،معصومينغيرالنبوةقبلإنهم

ذلك.فيالحق

[.]المولف.الوكيلونعمحسبناوهو،التوفيقوليئوالله

بمامتعلقةأنهاوالظاهرالرسالةبآخروجد،إلخ."..قصتهمإن"ثم:قولهمن:تنبيه

لهم.جرىومايوسفإخوةمسألةمنالحاشيةفيتقدم



عمئرةلثألكةالرسألها

للسلمبم[لتصو!"ه![لأربعين"على[لتعليق
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لاوحدهاللهإلاإلهألاوأشهد،فيهمباركاطيباكثيراحمداللهالحمد

لاوعلىمحمدعلىصلاللهم.ورسولهعبدهمحمداأنوأشهد،لهشريك

كمامحمدالوعلىمحمدعلىوبارك،إبراهيمالعلىصليتكمامحمد

مجيد.حميدإنكإبراهيمالعلىباركت

كتاب(العثمانيةالمعارف)دائرةمجلسعليعرضفانهبعد،أما

السلميالحسينبنمحمدالرحمنعبدلابي(التصوففي)الاربعين

فقرر،بالتصوفتتعلقحديثاأربعينعلىيشتملكتابوهو،النيسابوري

النظريتضمنتعليقمعهويطبعيرتبنو،الدائرةمطبعةفيطبعهالمجلس

التعليق،ذاكبترتيبفأمرتضعفا،أوصحةالاحاديثتلكحالفي

أمور:علىالتنبيهذلكقبلقدمو،ذلكمنليتيسربماأقومأنفحاولت

"من:لفظهحديثوسلموالهعليهاللهصلىالنبيعنروي:الأول

يوموشهيداشفيعالهكنتالسنةمنحديثاأربعينأمتيعلىحفظ

وانضعيفحديثانهعلىلحفاظا"اتفق)2(:النوويقال")1(.القيامة

منهمكلفجمع،الحديثهذامنفهموهبماجماعةفعمل."طرقهكثرت

مؤلف.فيحديثاأربعين

المتعاهية!"العللفيلجوزياابنخرجه،متعددةوالفاظكثيرةطرقلهيثلحلماهذا(1)

كلمةواتفقت،طرقهجميعمنوضعفهصحابيا،عشرثلاثةطريقمن(161-184)

المعير":و"البدر(،114)ص"الحسعة"المقاصدوانظر.تضعيفهعلىلحفاظا

/7(.)278

5(.)ص""الاربعينخطبةفي2()
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وذكر،الاربعيناتمنكثيرةطائفة(1")الظنونكشف"صاحبذكروقد

سنةالمتوفىالمباركبناللهعبد:ذلكعملعلمهمنأولأنالنوويعن

المتوفىالرازيالدينفخرفالف،لحديثاغيرلىإالامرتعدىثم،188

وسماه،مسألةأربعينعلىيشتملالكلامعلمفيمؤلفا[)2(06]6سنة

سنةالمعارفدائرةفيطبعوقد".الدينأصولفيالاربعين"كتاب

1353[.)3(]

:أقسامئلاثةعلىالمرويةالاحاديث:نيالثاالأمر

بثبوته.يحكمأنحقهما:الاول

ببطلانه.يحكمأنحقهما:الثاني

جانبولاالثبوتجانبفيهيترخحلا،الاحتمالعلىهوما:الثالث

.البطلان

تبينمافيروون،الروايةفييحتاطونالحديثأئمةمنالمتثبتونوكان

إذاإلانيالثاالقسممنأنهتبتنمايروونولا،الاولالقسممنأنهلهم

نحوأو،بهاخرحديثتعليلأو،راويهجرحأوبطلانهبيانلىإاحتاجوا

بطلانه.ويبينونيروونهفحينئذ،ذلك

إلايرووهلمبغيرهتثبتلمسنةأوحكمفيهكانفان،الثالثالقسمماو

فيتسهلواذلكخلافعلىكانوان،وحدهللحجةيصلجلاأنهبيانمع

)1(.)1/52-61(

بياضا.وفاتهسعةالمولفترك)2(

بياضا.الطبعسنةالمؤلفترك)3(



563للسلمي"[لتصو!!ما"الأرلعينعلىالتعليق12-

فيترغيبفيهيكونأو،بغيرهثابتةسنةأوحكمفيهيكونكأنوذلك،روايته

عماتنفيرأو،رمضانوصيامالليلوقيامالخمسكالصلوات،ثابتعمل

لهذاالبغداديالخطيبعقدوقدالخمر.وشربوالرباكالزنا،حرمتهثبتت

.133ص""الكفايةفيباباالمطلب

الرواةمندونهملمنيبينونأنفسهمفييحتاطونكماالائمةوكان

عنترووالاأو:،فلانعنترووالا:فيقولونالتمييز،منيتمكنونلاالذين

كثرثم.الحديثهذاترولا:للراويويقولون،الرقائقفيكانمالافلان

جهتين:منالتساهل

الضعيف،لحديثباالعمليجوزإنه:المتأخرينبعضقول:الاولى

الشاطبيإسحاقأبوهؤلاءغلطكشفوقد،يستحببل:فقالغيرهوزاد

.3803-30ص1ج"الاعتصام"في

كانوان،بيانبلاسمعوهماكلروايةفيلحفاظاتساهل:الثانيةلجهةا

الصحة،يلتزموالمبأنهميعتذرونوكانوا.الثالثعنفضلاالثانيالقسممن

ضعفهأوبطلانهأولحديثاصحةمعرفةأحبفمنالاسانيد،بينواوقد

العلماء.ويسألإسنادهفيينظرأنفعليه

فحذفواقومجاءثم،المؤلفاتمنكثيرالطريقةهذهعلىوالفت

فيها،المسندةالكتبلىإمنسوبةالاحاديثجمععلىواقتصرواالاسانيد

غيرتهممؤلفافضمنوهاالاحاديثتلكمنكثيرافاخذوااخرونجاءثم

منسوبة.ولامسندة

منوفيهابأسانيدها،الاحاديث"الاربعين"فيأوردوالسلمي2[ص1

لى.تعااللهشاءإنبيانهياتيكماالثلاثةالاقسام
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نالاحتمالالحديثضعفالسندضعفمنيلزملا:الثالثالأمر

مناخربدليلثابتمعناهولكنثابتايكونلاوقداخر،بإسنادثابتايكون

.الاجماعوالسنةأوالكتاب

شيخهلقيقدمنهمكلاأنوثبوتالاسنادرجالثقةمنيلزملاوكذلك

فتشلوغلطأوخطاهناكيكونأنلاحتمالصحيحا،لحديثايكونأن

.لوجدهالماهرالعارفعنه

درجةيبلغولمالاحاديثفييتكلممنعلىالواجبكانفلهذا

بهذايصح"لا:التضعيففيفيقوليحتاطأنبحسبهايعمللمأوالتحقيق

التصحيح:فيويقول.ذلكنحوأو"ضعيفوهوفلانسندهفي"السند"،

بعضكانفإذا،ذلكنحوأو"الصحيحرجال"رجالهأو"ثقات"رجاله

عليه.أحالصححهأوالحديثضعفقدالائمة

ماعندهأنيظهربأنالتفوقعلىلحرصبامولحالانسان:الرابعالأمر

شيئين:علىيحرصونلحديثافرواة،غيرهعندليس

مماأقلبوسائطالرجلعندالحديثيكونبانالاسناد،علو:الاول

وبين،أربعةوسلموالهعليهاللهصلىالنبيوبينبينهيكونكأن،نظرائهعند

ذلكهمنأكثروسلملهوعليهاللهصلىالنبيوبيننظرائه

تكونأو،غيرهعندتوجدلاأحاديثعندهيكونكأن،الغرابة:نيالثا

عندهم.ليستأخرىاوجهمنعندهوهي،مشهورةوجوهمنوعندهمعنده

علىالصحبحتقديملىإوالغرابةالعلوعلىلحرصاجرماوكثيرا

علىوالباطل،الصوابعلىوالغلط،الصحيحعلىوالضعيف،الاصح
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الصدقأهلبعضوأوقع،الكذبلىإفيهخيرلامنبعضجربل،الثابت

فيبهاترجمالتيمطالبهأكثرفإن؛السلميومنهم،بالكذباتهمأنفي

نأيمكنهكانوقد-ستراهكما-واهيةبأحاديثعليهااستدل"الأربعين"

العلوعلىالحرصولكن،بعضهعلىسأنبهكمامنها،أثبتهوبمايستدل

الواهيات.تلكاختيارفيأوقعهوالغرابة

فيمروئايكوننفلابدصحيحايثلحلماكانإذا:الخامسالأمر

يكونفقد،منتشرةأولاالاحاديثكانتلكن،واضحهوكماالاولىالقرون

علىوقسمثلا،اليمنأهليبلغولمالشامأهلعندمعروفامروياالحديث

القرنأوائلفيكانحتى،ويجمعونيرحلونالحديثأهليزلفلمذلك،

أحمدكالامام،يعرفونهلاصحيححديثيوجديكادلاأئمةالثالث

منالكتبأللفتوحينئذ،زرعةوأبوحاتمبووالبخاريثممعينبنويحيى

كتبفييوجدلاحديثالمتأخرينكتبفيوجدفإذا.ومصنفاتمسانيد

عمدا،أوخطاكذبايكونأنفاما،وهنهعلىظاهرةعلامةفتلكالمتقدمين

ببطلانه.لعلمهمعمداالمتقدمونتركهممايكوننواما

الرجالوكتبالتواريخفيلاتوجدلاالتيالاحاديث:السادسالأمر

علىللطعنغالبايذكرونهاإنماالتواريخأهللانجدا؛ضعيفةعامتها

مقدمةفيالسيوطيقالقبلهوالذيالامرولهذابها؛تفردالذيالراوي

ماأن")2(:العمال"كنزمقدمةفيالمتقيعلينقلهكما")1(لجوامعاجمع"

تاريخ"أو،عديلابن("الكامل"أو،للعقيليالضعفاء""كتابلى!نسبه

.الازهر(ط-1/44)(1)

(2)(1/01).
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"الاصول"نوادرأوعساكر،لابن"دمشقتاريخ"أو،للخطيببغداد"

وأالجارود"ابن"تاريخأو،للحاكمنيسابور""تاريخأو،الترمذيللحكيم

لىإأوإليهابالعزوفيستغنى،ضعيف"فهو=للديلمي"الفردوس"مسندلىإ

".ضعفهبيانعنبعضها

قسمين:علىبالاحاديثاستدلالهمفيالمؤلفون:السابعالأمر

ثمالمسألةفيذكر،يبينهنيريددليلعلىمبنيااعتقادهيكونمن:الاول

اعتقد.مااعتقدلاجلهالذيالدليليذكر

عليهيستدلأنويريداخر،أمرعلى31[مبنيااعتقادهيكونمن:نيالثا

الالستدلاليحاولثمتقليداالمسالةيعتقدكالمقلدوذلك،لحديثبا

وأالمدعيبمنزلةنيوالثا،العادلالقاضيبمنزلةفالاول.لحديثبا

دلالته،وصحةالدليلصحةالاولالقسمفييغلبولهذاعنه؛المحامي

لك،سيتبينكماالثانيالقسممنوالسلمي.ذلكخلافالثانيفيويكثر

.المستعانوالله

ترتيبها.بحسبالاحاديثعلىالكلامفيشرعو
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الر-صصالرتج!%لمحه

936

وسلم.محمدسيدناعلىاللهصلى

حجربنعليبنأحمدالفضلأبوالعصرحافطالاسلامشيخأخبرني

قراءةالمجدأبيبنمحمدبنمحمدبنعليالحسنأبيعن،اللهرحمه

محمدأبوأنا،إجازةالنشوابنالرحيمعبدبنمحمدالفتحأبوأنبأنا:قال

بنمحمدبنأحمدطاهرأبوالحافظأنا،رواجبنظافربنالوهابعبد

الحسنبوأناالجنزي،المسددبنطاهرالطيبأبوأنا،السلفيأحمد

الحسينبنمحمدالرحمنعبدأبوأنا،النيسابوريالرحمنعبدبنعلي

قال)1(.اللهرحمهالسلمي

كلم!ماللهرسولرفقاءهمالصوفيةأنعلىالدليلبابا1]

بنيحيىبنعليبنالحسنثناالأنماطيسعيدبنمحمدبنمحمدأخبرنا

عنأسلمبنسهلثناالبلخيحاتمبنسعيدثناالترمذيعليبنمحمدئناسلام

عكرمة:عنالنحوييزيدعنالسكريحمزةابيعنمحمدبنخلاد

أصحابعلىيوما!شب!ماللهرسولوقف:قالعنهمااللهرضيعباسابنعن

منالصفةصحابياأبشررا":فقال،قلوبهمرطيبرجهدهمفقرهمفرأىالصفة

".القيامةيومرفقائيمنفانهفيهبماراضياعليهأنتمالذيالنعتعلىامتيمنبقي

المعلمي4قال

إلاأعرفهملمالسكريحمزةأبيوبينالمؤلفبينالسندرجال

فيترجمتهالمشهور،الترمذيالحكيموهو،الترمذيعليبنمحمد

منها.المرادلييتضحولم،معكوفينبينهكذا["]اتصل(:)طفيبعدها(1)
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"جالعمال"كنزفيوالحديث803)1(،ص5ج"الميزان"لسان

السادسالامرفيتقدموقد.فقط)3(بغداد""تاويخلىإنسبه[)2(1]6577

"نوادرلىإاوبغداد""تاريخلىإينسبهماإن:السيوطيقول)4(المقدمةمن

)5(.ضعيففهوالترمذيللحكيم"الاصول

****

الفقراءصقةمنبابا2]

جسعسفنةبنفهديثناالبلخيمتويهبناحمدبنالرحمنعبدالقاسمأبواخبرنا

نابنالوازعثناالحرانيالرحمنعبدبنعثمانثناالاحمسيإسماعيلبنمحمدثنا

سلمة:ابيعن

لىإعدنبينماحوضي"!يخمو:اللهرسولقال:قالعنهاللهرضيثوبانعن

يظمألاشربةمنهشربمن،العسلمنحلىواللبنمنأبيضشرابه؛عمان

الله؟رسولياهمومنقلنا:("،المهاجرينصعاليكيردهمنولوبدا،بعدها

ولاالسدد،أبوابلهمتفتحلاالذين،الرووسالشعث،الثيابالدنس":قال

أقواموليأتين،لهممايعطونولاعليهممايعطونالذين،المنعماتيزوجون

".بعديبذلتمإنكم:ولأقولنفلانبنفلانأنا:فيقولون

(.المحققة)938-7/386-ط)1(

فيه.لحديثابرقمفأكلمتهغفلاالاحالةبقيةالمؤلفترك2()

السلمي.طريقمناخرجه276(/)13)3(

367(.)ص)4(

"السلسلةفيالالبانيوذكره".الفردوس"مسندفيالديلميأخرجهلحديثوا)5(

...مظلمجدّاًضعيف:وفال(1)958"الضعيفة
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قال[لمعلميم4

بنويحيىأحمدالامامفيهقالجدا.ضعيف،نافعبنالوازعسندهفي

"لسانفيترجمتهراجعكثير،فيهوالكلام".بثقة"ليسداود:بوومعين

.(1)132ص6ج"لميزانا

"مسندراجع.طريقهغيرمنكثيرغيراختلافمعالحديثجاءقدلكن

)3(.481ص4ج"و"المستدرك2(،)527ص5جحمد"

****

الكفارمعولوالخلقاستعمالبابا]2

بنسليمانثناالاهوازيالفرجبنمحمدبنعليثناالفقيهأحمدبنزاهرأخبرنا

سعيد:أبيبنسعيدعنيعلىبنأميةأبيعنرحمةبنكادجثناالخزازالربيع

سبحانهاللهأوحى"جمير:اللهرسولقال:قالعنهاللهرضيهريرةأبيعن

تدخلالكفارمعولوخلقكحسن،خليليإنك:السلامعليهإبراهيملىإلىوتعا

)1(.)8/367(

عمر.بناللهعبدحديثمن)6162(رقم)2(

موضوعة.أحاديثروىفقد،ضعفهعلىمجمع-الوازعوهو-سلمةبيأعنراويه)3(

حمدوأ(43)30ماجهابنوأخرجه(،4442)الترمذيلحديثاهذاأخرجلكن

"الشعب"فيالبيهقيطريقهومن(1)880""مسندهفيوالطيالسي)22367(،

بنمحمدعنطرقمنوغيرهم(4184/)":"المستدركفيوالحاكم(،001)30

منغريب:الترمذيقال.الحبشيممطورسلامأبيعنسالمبنالعباسعنمهاجر

لحاكم:اوقالالبزار،إسنادهوحسن"،"الاوسطفيالطبرانيقالونحوه،الوجههذا

الاسناد"."صحبح



العديثيلأالرسانلبخا237

واسكنهعرشيتحتظله،خلقهحسنلمنسبقتكلمتيفانالابرار،مداخل

".جواريمنوادنيه،قدسيحظيرة

[لمعلهبم4قال

جذا.ضعفاءنسقفيثلاثةسندهفي

متروك":معتنابنفيهقال.الثقفييعلىبنإسماعيلأميةأبو:الاول

"الميزان"لسانوراجع".عنه"سكتوا:البخاريوقال"،لحديثا

1(.)544ص1ج

ضعتف".":وقالالدارقطنيتركه.النهديالربيعبن)2(سليمان:الثاني

9)3(.1ص3ج"الميزان"لسانراجع

ولامحفوتاةغيرأحاديثه":عديابنفيهقال.رحمةبنكادح:الثالث

مسعرعن"روى:نعيموأبوالحاكموقال".متونهفيولاأسانيدهفييتابع

4()5(.)048ص4ج"الميزان"لسانراجع."موضوعةأحاديثوالثوري

)1(/2(.)186

قلم.سبقابي""بن:الأصلفيوقع)2(

)3(/4(152).

)4(/6(70.)4

رواهفقد،بهينفردلملكنجداضعيفكادحاان)3(يجهتخرفيالسخاويذكر)5(

"."الأربعينفينعيمأبووعنه""الأوسطفينيالطبرا

الإسناد.بهذاإلا-!ررالنبيعنيروىلا:نيالطبراقال

ععدهم.ضعيفوهو،اميةبنيعلىبنإسماعيلعلىومداره:قال



373للسلمي"التصو!الما"الأربعيقعلىالتعليق12-

وجلعزباللهثقةمالهجميعمنتخلىفيمنبابا]4

أناالكارزيالحارثبن[الحسنبنمحمد]بنمحمدالحسنأبوأخبرنا

عناسلمبنزيدعنسعدبنهشامثنادكبنبنالفضلنعيمابوثناالعزيزعبدبنعلي

:قالأبيه

كانمالاذلكفوافق،نتصدقان!بيماللهرسولامرنا:يقولعمرسمعت

اللهرسولفقال،ليمابنصففجئت،سبقتهإنبكراباأسبقاليوم:فقلت،عندي

أبايا":فقالعندهمابكلبكرابوواتى.مثله:قلت؟"لأهلكأبقيتماذا":لمجح!

أبدا.شيءلىااسابقكلا:قلت،ورسولهالله:قال؟"لأهلكابقيتماذابكر،

[لمعلمبم4قال

و"سنن)2(،الردةكتابفي(1)235ص4جداود"أبيسنن"فيلحديثا

"و"المستدرك،"صحيححمسن"حديث:وقال2)3(.29ص2ج"الترمذي

4()5(.)الذهبيوأقره"مسلمشرطعلىصحيح":وقال414ص1ج

تاريخيقصددا1371سنة"الهند:الرصاصبقلمفوقهاالمؤلفكتب(.1)678(1)

إليها.يعزوالتيالسننطبعة

المؤلف.بخطالرصاصبقلمملحقة"الردةكتابفي"2()

سنةلىإيشير"3913سنةمصر":الرصاصبقلمفوقهاالمؤلفكتب)3675(.)3(

.الترمذيمننسختهطبع

قاللكن.متابعةلهأخرجإنماصلا،سعدبنلهشاميخرجلممسلم:السخاويقال)4(

وكتب.لتوقفتوجبلعلةحديثهفييتوقفأحداأرلموهشام493(:)1/البزار

ابدا".شيءلىإاسابقكلا:"قلت:الرصاصبقلمبعدهالمؤلف

،(0421)عاصمبيأوابن(،1017)""مسندهفيالدارميلحديثاخرجو)5(

وغيرهم.،"المختارة"فيوالضياء



374

للأولياءالكراماتحوازفيبابا5]

لعديثيلأ1الرسانلمجموع

جريربنالوارثعبدبنحمدثناالحافطيعقوببنمحمدبنمحمدأخبرنا

ابنعنأيوببنيحيىأخبرنيوهبابنأنامسكينبنلحارثاأنابمصرالعسال

نافع:عنعجلان

يدعىرجلاعليهمفأمرجيشابعثعنهاللهرضيعمرأنعمرابنعن

فقدم.الجبلساريةيا،الجبلساريةيا:يصبحفجعليخطبعمرفبينما،سارية

يصيح:صائحفاذافهزمونا،عدونالقيناالمؤمتينميريا:فقال،الجيشمنرسول

كنتلعمر:فقلنا،لىتعااللهفهزمهملجبلالىإظهورنافأسندنا،الجبلساريةيا

بذلاش.تصيح

بناحمدبنعمراناقرةبنمعاويةبنإياسوحدثني:عجلانابنقال

الوزانمحمدبنأيوبثناالأشعثبنسليمانبناللهعبدثناشاهينبنعثمان

عنأنسبنمالكعنالازهرابيبنعمر)1(ثناالموصليسلمةبنخطابثنا

نافع:

الجبلساريةيا:فقالبالمدينةيوماخطبعنهاللهرضيعمرأنعمرابنعن

الناسفقالبالعراقوالساريةالساريةيذكر:فقيل،ظلمهفقدالذئباسترعىمن

علىيخطبوهوساريةيا:يقول]عمر[)2(سمعتما:عنهاللهرضيلعلي

إلايلبثفلممنه،خرجإلاشيءفيدخلمافإنهعمردعواويحكم:فقالالمنبر؟

لجبل.افصعدتعمرصوتسمعت:فقالساريةقدمحتىيسيرا

بالوضع.رميممنالازهربنوعمرو."عمرو"المصادر:في(1)

هامشها.منوالتصحيح"عمن"لمطبوعةفي)2(
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المعلمي4قال

ذكر،وجماعة)1(""الدلائلفيالبيهقياخرجهاالاولبالسندالقصة

إسنادوهذا":وقال")2(الاصابة"منساريةترجمةفيحجرابنذلك

بمايحتجلايخطئصدوقالغاققيأيوببنيحيىالسندوقيحسن".

التهذيب"تهذيبو"282)3(،ص3"جالميزان"فيترجمتهراجع.بهينفرد

.186ص11ج

".الاصابة"فيكماضعيفةأخرىوجوهمنالقصةورويت

أعرفهما)5(.لموشيخهسلمةبنخطابففيه)4(الثانيالسندوأما

****

الادخاركراهيةالإنفاقعلىلحثواالأخلاقمكارماستعمالبابا6]

الشبهاتعندوالوقوت

ثنا،المنبجيالزرادالطيبابوثنارجاءبنمحمدبنأحمدبنإبراهيماخبرنا

الحسن:عنومطرحوشبثناحفصبنعمرثناالعلاءبنهلال

ثمورائيمنعمامتيبطرف!ي!واللهرسولأخذ:قالحصينبنعمرانعن

صراتصرهولاطعموفكلالاقتار،ويبغضالانفاقيحباللهإن،عمرانيا:قال

السنة""شرحفياللالكائيمعهالحافظوذكر.السلميطريقمن037()6/(1)

الاولياء"."كراماتفيالاعرابيبنو""فوالدهفيوالديرعاقولي

()2/3(5)6

)3((/4.)362

".مالكعنالرواة"فيوالخطيب)67(،الاولياء""كراماتفياللالكائيأخرجه(4)

474(.)ص"لحسنةا"المقاصدانظر.أخرىشواهدوللقصة)5(



يثيلألعد1نللرساامجمو!673

،الشبهاتمجيءعندالنافذالبصريحباللهنواعلام،الطلبعليكفيعسر

ويحب،تمراتعلىولوالسماحةويحب،الشهواتنزولعندالكامللعقلو

حية.قتلعلىولوالشجاعة

[لمملمي4قال

ابن"تاريخلىإنسبه313،ص3"جالعمال"كنزفيالحديث

قول)2(المقدمةمنالسادسالامرفيتقدموقد،فقطعساكر")1(

ضعيف.فهوكذلككانماإن:السيوطي

جماعة،الاسمبهذاالضعفاءوفي،أعرفهلمحفصبنعمرالسندوفي

)3(.أعلموالله

****

العلماءوصقةالمومنينصقةفيبابا]7

ثنائوبانبناحمدبنمحمدثناالتاجرالقحطيمحمدبنأحمدأخبرنا

عنقتادةعنعطيةبنيوسفثناالهرويالصلتبوثناالصائغإسماعيلبنمحمد

الحسن:

)1(.)52/138(

7(.)2()ص

"."الاربعينفينعيموأبو"الزهددا،فيالبيهقياخرجهلحديثوا)3(

العلاء"لكن":"تخريجهفيالسخاويوقال.حفصبنعمربهتفزد:البيهقيقال

يجوز"لا:حبانابنوقال"ضعيف،الحديث"منكر:حاتمأبوفيهقالهلاللدو

عمرانعنلحسناية1روماو.حفصبنعمرشيخهضعفواوكذابه،الاحتجاج

المعتمد"هوهومنهيسمعلمبأنهخرون1وحاتمبووالمدينيوابنمعينابنفجزم



377للسلمي"التصو!فيالأربعك"علىالتعليق12-

ولابالتمنيالايمانليسغ!مي!:اللهرسولقال:قالعنهاللهرضيانسعن

باللسانعلام:علمانلعلمو،العملوصدقهالقلبفيوقرماولكنبالتحفي

.آدمابنعلىاللهحجةاللسانوعلمالنافعالقلبفعلم،بالقلبوعلم

[لمعلبم4قال

:ضعيفانسندهفي

عليهأثنى،صالحبنالسلامعبدواسمه،الهرويالصلتأبو:الاول

لم":حاتمأبووقال،"بثقةليس":النسائيقال.الاكثرونووهنهمعينابن

أحدثلا:وقالحديثهعلىزرعةأبووضرب("ضعيفوهوبصدوقيكن

التهذيب"تهذيبو"(،1)913ص2ج"الميزان"راجع.أرضاهولاعنه

الصلت.أبيعلىفيهالحملامناكيرعدة388ص7جوفيه9،31ص6ج

357.رقم48ص1قسم3جحاتمأبيابنكتابوراجع

داودوأبومعينابنفيهقالالصفار.ثابتبنعطيةبنيوسف:والثاني

بووحاتمأبووقال"لحديثامنكر":البخاري4[]صوقالبشيء("ليس"

فيترجمتهوراجع(".لحديثاضعيف":والدارقطنيوالعجليزرعة

.184ص11ج("التهذيبتهذيب"

:قطعتانلحديثوا

لجامعا"فيمفردةالسيوطيذكرها"العملوصدقه":قولهلىإ:الاولى

فيمروقدالفردولس("،مسندو"النجار"ابنتاريخ"لىإونسبها)2(الصغير"

)1(/3(.)033

القدير"(."فيضشرحهمع-355)5/)2(



العديثيةالرسانلمجمولح378

ضعيف.ذلكمثلأنمنهيعلمما)1(المقدمةمنالسادسالامر

لجامع"افينسبهاإلخ."..علمان"العلم:قوله:الثانيةالقطعة

الحسنعنعندهمانهاو،الترمذيوالحكيمشيبةأبيابنلىإالصغير")2(

جابر.حديثمنفيهنهاو،بغداد""تاريخلىإأيضاونسبهامرسلا،البصري

صحيح"حديث:المنذري"قال:943ص2الصغيرجلجامعاشرحوفي

أعلم.والله،الثانيةالقطعةيعني

طريقمن346ص3بغداد("ج"تاريخفيالثانيةالقطعةرأيتثم

ابنمصنففيوالحديثجابر.عنالحسنعنهشامعنيمانبنيحمى

أصح،وهذامرسلا،الحسنعنهشامعننميرابنعنرواهشيبةأبي

تهذيب"منترجمتهفيكماخطاوه،وكثرحفظهتغيريمانبنيحيى

فيترجمتهانظربكثير،منهاثبتنميربناللهوعبد603،ص11ج"التهذيب

57)3(.ص6ج"التهذيبتهذيب"

****

الأغنياءمخالطةوكراهيةالقليلبأقلالدنيامنالاكتفاءفيبابا8]

بنمخلدثناسفيانبنالحسناناالبزاريمحمدبنأحمدبنإبراهيمأخبرنا

:عروةعنالانصاريحسانبنصالحعنالوراقمحمدبنسعيدثنامحمد

بياللحوقأردتان"كر:اللهرسولقال:قالتعنهااللهرضيعائشةعن

الأغنياء(".ومخالطةوإياك،الراكبزادبقدرالدنيامنفليكفك

367(.)ص)1(

(.شرحه-مع512)4/)2(

)7(.السخاويتخريجوانظر)3(



937!لسلمي"التصوففاالأوبعين"علىالتعليق-ا2

قال[لمعلميم4

"ليس:معينبنوأحمدالامامفيهقالحسانبنصالحسندهفي

تهذيب"راجع".لحديثا"منكر:حاتموأبوالبخاريوقالبشيء"،

4.38ص4ج"التهذيب

بنبصالحعلهو")1("الموضوعاتفيلجوزياابنذكرهوالحديث

)2(.173ص2ج"المصنوعةاللآلئ"راجع.حسان

عناخروجهمن231ص4"ج"المستدركفيالحاكموأخرجه

تعقبهالاسناد""صحيح:وقالحسانبنصالحعنالوراقمحمدبنسعيد

الضعف.شديدأنهيعني"عدمالوراق:"قلت:فقالالذهبي

ضعف.أومثلهحسانبنوصالح:أقول

لاغريبحديث"هذا:وقال)3(اللباسكتاباخرفيالترمذيأخرجه

بنصالح:يقولمحمداسمعت،حسانبنصالححديثمنإلانعرفه

ذئببيأابنعنهروىالذيحسان]أبي[بنوصالح،الحديثمنكرحسان

إلخ....ثقة

****

)1(.)1618(

)2(.)2/323(

)3(.)0178(



لعديثيلأ1الرسانلمجمولح038

القناعةفيبابا]9

بنسدثناسليمانبنالربيعثناالاصميعقوببنمحمدالعباسأبوأخبرنا

مهاجر:بنخالدعنيزيدبن(1ثور)ئناالداهريبكرابوثناموسى

ماعتدكادم"ابنيك!به:اللهرسولقال:قالعنهمااللهرضيعمرابنعن

إذا،تشبعكثيرمنولاتقنعبقليللاادمابنيطغيك،ماتطلبوأنتيكفيك

الدنيافعلى؛يومكقوتعتدكسربك،فيامتا،جسمكفيمعافىأصبحت

العفاء".

المملمبم4قال

الإمامفيهقال،حكيمبناللهعبدواسمه،الداهريبكرأبوسندهفي

".بثقة"ليس:والنسائيمعينابنوقال،بشيء""ليس:المدينيوابنأحمد

"كنزفيوالحديث)2(،277ص3"جالميزانلسان"فيجمتهتروراجع

)5(.وغيره")4(عديابن"كامللىمنسوبا7[)3(810]"العمال

****

دعواهمبصحةالمدعينطلبفيبابا]01

سليمانبناللهعبدبنمحمدثناعقيلبنمحمدبنالفضلبنعلياخبرنا

لاربعين.مننسخةفيكماهامشهامنوالتصحيح"سرير")ط(:1()

)2(/4(.)464

الرقم.فأضفنابياضا،المؤلفتركه)3(

(4)(4/041).

)8769(""الشعبفيوالبيهقي)8875(""الاوسطفيالطبرانيأخرجهلحديثوا)5(

شواهد.وللحديث،متقطعفهوكذلككانفإنعمر،حديثمننيالطبراعندولكانه



183للعلمي"التصو!!لأربعين1"علىالتعليق-ا2

عنالسكسكييزيدبنخالدثنالهيعةابنثنازيدثناالعلاءبنمحمدثناالحضرمي

الجهم:أبيبنمحمدعنهلالأبيبنسعيد

"كينس:له!مفقالاللهبرسولمرأنهعنهاللهرضيمالكبنالحارثعن

حقلكلإنتقولما"انظر:فقالحقا،مومناأصبحتفقال("،حارثةيااصبحت

أهللىاأنظرنيكأالدنياعننفسيعزفت:قالايمانك؟!احقيقةفما،حقيقة

عرفتحارثةيا":فقال،يتضاغونالنارأهللىإأنظروكأني،يتزاورونلجنةا

ثلاثا.لهاقا"قالزم

المعلمبم4قال

فيترجمتهراجع،بالضعنسمشهوراللهعبدواسمهلهيعةابنسندهفي

373.ص5ج"التهذيبتهذيب"

بنالحارثترجمة")2("الإصابةراجع)1(.أخرىطرقوللحديث

موصولا".يثبتلاالحديث"هذاصاعد:ابنعنوفيهاقيس،بنمالك

****

الظاهرمعالسراستواءفيلمجاهدةابابا111

ثناالعسكريسعيدبنعليثناالرازياحمدبنمحمدبنمحمدعمروأبوأخبرنا

:قالمحمدبنراشدعنبدربنالربيعثناشيبانبنكثيرشيبانأبوثناالوليدبنعباد

يومعذاباالناسأشد"!ييم:اللهرسولقالعنهما:اللهرضيعمرابنقال

(".فيهخيرولاخيرافيهالناسيرىمنالقيامة

راجع.الياميوزبيدالسلميزيدمرسلومن،مالكبنانسحديثمنرويفقد(1)

5(01)السخاويتخريج

()2(1/695).
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لمعلمبم:1قال

هذالىإونسبه302ص1جشرحهمعالصغير""الجامعفيالحديث

"وهو:الشارحقال(".الفردوس"مسندلىوا"للسلمي"الاربعينالكتاب

،الكتابهذامنأخذهإنمافلعلهمتأخرالفرودسوصاحب.ضعيفحديث

المؤلف.بهانفردممافيكون

فيجمتهترراجعجدا،ضعيفبدر،بنالربيع:المؤلفسندوفي

923.ص3ج"التهذيبتهذيب"

****

والصبروالشكرالذكرعلىلمواظبةابابا12]

ثناالولاهنجيموسىبنادمثنامطربنجعفربنمحمدعمروبوأخبرنا

حبيب:بنطلقعنسلمةبنحمادثناالمؤملثناغيلانبنمحمود

اعطيهنمنأربع":جمي!اللهرسولقال:قالعنهمااللهرضيعباسابنعن

صابرا،البلاءعلىونفساذاكرا،ولساناشاكرا،قلبا:والآخرةالدنياخيرأعطيفقد

لا.اللهتكقلبماوثقة

[لمعلمي:قال

...":بلفظ178ص1جالشرحمعالصغير"لجامع"افيلحديثا

خوناتبغيهلاوزوجةصابر،البلاءعلىوبدنشاكر،وقلبذاكرلسانوالاخرة

)2(."الشعب"فيوالبيهقي1()"الكبير"فيالطبرانيلىإونسبه.نفسها"في

65(.)3/":"الحليةفينعيمابوايضاواخرجه(،11)275(1)

()25(114).
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1(.)"الحسنعلامةبجانبه:العلقميقال":الشرحوفي

لكثرةالاكثرونوضعفهمعينابنوثقه،إسماعيلبنالمؤملسندهوفي

038.ص1ج"التهذيب"تهذيبفيترجمتهراجع.غلطه

****

تعالىاللهإلىالمنقطعينسبيلفيبابا]12

حسانابيابنإسحاقثنامنصوربنالحسنأبيبنمحمدالحسنأبوأخبرنا

بنفضيلثناالاشعثبنإبراهيمثناشقيقبنالحسنبنعليبنمحمدثناالانماطي

الحسن:عنهشامعنعياض

لىإانقطع"من!ك!ع!م:اللهرسولقال:قالعنهاللهرضيحصينبنعمرانعن

وكلهالدنيالىإانقطعومن،يحتسبلاحيثمنورزقه)2(مؤنةكلاللهكفاهالله

إليها(".وجلعزالله

المعلمبم4قال

كفاهاللهعلىتوكل"من:بلفط42ص2ج"العمال"كنزفيالحديث

جرير)3(.وابنوالشاشيالديلميلىإونسبه،إلخ"...مؤنته

حاتم،أبوغمزهالفضيلخادمالاشعثبنإبراهيم:المؤلفسندوفي

".ويخالففيخطئوينفرد"يغرب:وقال)4(""الثقاتفيحبانابنوذكره

وحذيفة.ئوبانعنايضاالبابوفي(.1)2"يجه"تخرفيالسخاويوحسعه(1)

".ب"مؤونتهنسخةلىإهامشهافيشارو)ط(فيكذا)2(

الاثار"تهذيب"ولا"الطبري"تفسيرفيوليس،المطبوعالشاشي!"مسندفيليس)3(

.المطبوع

()4/8(.)66
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36)1(.ص1"جالميزان"لسانفيترجمتهراجع

العديثيةالرسانلمجمو!

****

عنهاواعراضهمالدنياتركهمقيبابا]14

ثناالجمحيمعاويةبناللهعبدثناالغضائريالحميدعبدبنعليأخبرنا

عكرمة:عنخباببنهلالعنيزيدبنثابت

علىدخلعنهاللهرضيالخطاببنعمرأنعنهما:اللهرضيعباسابنعن

اتخذتلو،اللهرسوليا:فقال،جنبهفيثرقدحصيرعلىوهوجمميماللهرسول

الدنياومثلمثليإنماولي،للدنياماأووللدنيالي"ما؟فقالهذا.منالينفراشا

راحثم،ساعةظلهافيفاستظل،شجرةأتىحتىصائف،يومفيساركراكب

.("وئركها

[لمعلمي4قال

"و"المستدرك3)2(،10ص1جأحمد"دامسندفيالحديث

فيوأصله،الذهبيوادره"البخاريشرطعلىصحيح":وقال403ص4ج

عمر)4(.عنعباسابنروايةمن)3("الصحيحين"

)9335(،"الأوسط1و32(1)"الصغير"فينيالطمرااخرجهلحديثوا2(.1/54)(1)

عمرانمنالحسنسماعفانإبراهيمضعفومع(.401)4""الشعبفيوالبيهقي

.السادسالحديثفيفيهماتقدمقد

)2(.)2744(

ع!رالعبيتطليققصةفيالطويللحديثافي(1)947ومسلم2(،)468البخاري)3(

لنسائه.

عندمسعودابنحديثمنشاهدوله)6352(،حبانابنأيضااخرجهلحديثوا(4)

".صحيح"حسن:الترمذيقال31(4/0)لحاكموا)2377(،لترمذي
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اياهع!يماللهرسولوسؤالوالفقرالفقراءحبفيبابا15]

سعيدأبوئناجمعةبنمحمدقريشأبوثناالتميميعليبنالحسينأخبرنا

:رباحبيأبنعطاءعنالمباركابنعنسنانبنيزيدعنالاحمرخالدبوثناالاشج،

سمعتفإني؛المساكيناحب:قالعنهاللهرضيالخدريسعيدبيعن

زمرةفيواحشرنيمسكيناوأمتنيمسكيناأحينياللهم":يقولع!م!ماللهرسول

".لمساكينا

المعلمي4قال

الاسناد"صحيح":الحاكمقال322،ص4ج""المستدركفيالحديث

)1(.الذهبيقرهو

****

الأمورمنيعنيهملاماتركفيبابا16]

ثناسليمانبنمحمدبنمحمدثناببغدادالحافظالعطارالحسينابواخبرنا

عنأنيسةابيبنيحيىثناالبصريالمتوكلبنيحيىثناالقصريبارويهبنزياد

[:هشامبن]الحارثعنالحسينبنعليعنالزهري

حسن"منع!م!م:اللهرسولقال:قالعنهاللهرضيطالبأبيبنعليعن

".يعنيهلاماتركهالمرءاسلام

المعلمي4قال

فيترجمتهراجعجدا.ضعيفوهوانيسة،أبيبنيحيىسندهفي

شواهدوله(1)425"الدعاء"فيوالطبراني(،4)126ماجهابناخرجهلحديثوا(1)

الصامت.بنوعبادةانسحديثمن
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)1(.183ص11ج"التهذيبتهذيب"

عناخرىطريقمن)2(52ص2ج"الترمذي"سننفيلحديثو

وهو.وسلموالهعليهاللهصلىالنبيعنالحسينبنعليعنالزهري

عناخرىطريقمن)3(لترمذيو.هشامبنللحارثفيهذكرولامرسل

أبيحديثمنإلانعرفه"لا:قال...هريرةأبيعنسلمةبيأعنالزهري

)4(."الوجههذامنإلامرفوعاهريرةبيأعنسلمة

****

المصائبكتمانهمفيبابا]17

بناللهعبدثناصالحبنمحمدثعاالرفاءمحمدبنحامدعليأبوأخبرنا

نافع:عنابيحدثنيالعزيزعبد

البركنوز!نإن":جمماللهرسولقال:قالعنهما،اللهرضي!رابنعن

".لمصائباكتمان

طرقالهوذكر،التصوف"صفةفيطاهربنالفضلأبوالسلميطريقمناخرجه(1)

-154)صالمطبوعةفيوليس.السخاويذكركما.طالبابيبنعليإلىاخرى

الطريق.هذا(551

()218(23).

22(.)9حبانوابن)7693(،ماجهابنواخرجه)2317(.)3(

المؤلفبخطلرصاصبقلممكتوبهنالىإ..."طريقمن"والترمذي:قولهمن)4(

لي.تتبينلمكلمةالنقاطومكان

لسخاوي""تخريجانطر،العشرةنحوالصحابةمنجماعةعنرويوالحديث

منإلايصجولمضعيفةطرقهوكل287(،/1):"لحكمواالعلومو"جامع()16

.البخاريقالكمامرسلاعليحديث
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قال[لمعلمي4

نظر.فيهمارجلانسندهفي

فيحبانابنذكره،الهمذانيالأشجوهو،صالحبنمحمد:الاول

2)2(.30ص5"جالميزانلسان"فيوترجمتهيخطئ".":وقال(1)"الثقات"

فيهقالرواد،ابيابن-ارىفيما-وهوالعزيزعبدبناللهعبد:الثاني

لسان"راجع"كذبباحاديثحدثشيئا،يساويلا"الجنيد:ابن

.(34)01ص3ج")3(لميزانا

****

الاستقامةأحوالفيبابا]18

بنيحيىثناعليبنإبراهيمثعاعبلةبنإبراهيمبناللهعبدبنمحمدأخبرنا

أبيه:عنالزنادأبيبنالرحمنعبدأنايحى

ليقل!شير:للنبيالثقفياللهعبدبنسفيانقال:قالعنهاللهرضيعروةعن

".استقمثمباللهآمنت:قل":قال،بعدكأحداساللاقولاالإسلامفي

)1(.)9/148(

)2(.)7/202(

)3(.)3/031(

،(1)472""مسندهفيوالروياني5749(،)""الشعبفيالبيهقيأخرجهلحديثوا(4)

ابوقالهباطلبلضعيفحديثوهو.وغيرهم(791)8/":"الحليةفينعيمبوو

وانظر.الصحابةمنجماعةطريقمنلحديثاوروي2(.5)18لا"العللفيزرعة

)396(."الضعيفةو"السلسلة(،)17السخاويتخريج
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المعلمي4قال

فيمسلمأخرجهالحديثلكن.مرسلأنهوظاهرهمقالالسندفي

اخروجهمن،الإسلاموصفجامعباب-الإيمانكتاب-")1("صحيحه

متصلا.

****

الثيابمنالبذلةلبسفيبابا91ا

قريشبناللهعبدبنمحمدبكروابوحمدانبنأحمدبنمحمداخبرنا

بنالعزيزعبدالفقترأبوثناالحواريأبيابنثناسفيانبنالحسنأناقالوا:وجماعة

عنبرقانبنجعفرثناالزرقاءأبيابنزيدثنادمشقنزيلخراساناهلمنعمير

الأصم:بنيزيدعنمهرانبنميمون

عليهمقبلا،عميربنمصعبإلى!عيوالنبينظر:قالعنهاللهرضيعمرعن

قلبه،اللهنور)2(الذيهذاإلىانظروا"لمجرر:النبيفقال،بهتنطققدكبشإهاب

وااشتراهاحلةعليهرأيتولقدوالشرابالطعامباطيبيغذوانهابوينبينرايته

".ترونمالىارسولهوحباللهحبفدعاه،درهمبمائتيشريت

المعلمي4قال

أبيابنثنا،سفيانبنالحسنطريقمنالحديثهذاالمؤلفروى

("الحلية"فينعيمأبورواهوقد.،.عمير)3(.بنالفقيرأبوثنا،الحواري

(1).)38(

الاربعين.مننسخةفيكماهامشهامنلتصحيحو"نزل".)ط(:)2(

الفقيرأبوثنا،لحوارنياإبراهيم"ثنا:صوابهتحريفوهوالاربعينطبعةفيكذا)3(

البيهقيئ=السلميطريقمناخرجهوقد،نعيمأبيعندهوكماعمير"،بنالعزيزعبد
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ثنا،الحورانيإبراهيمثنا،سفيانبنالحسنطريقمن801ص1ج

عمير.بنالعزيزعبد

يروي،ميمونبناللهعبدبنأحمدواسمهمعروفلحواريابيأوابن

حاتم،أبيابنكتابمنالعزيزعبدترجمةفيكماعميربنالعزيزعبدعن

.802ص4جالصفوةوصفة

فيترجمةله،أيوببنإبراهيموهوأيضا،معروفالحورانيوابراهيم

ابنوذكره99)2(،ص2ج"دمشقتاريختهذيبو"1(،)حاتمأبيابنكتاب

")4(،"الاكمالفيماكولاابنوذكره،ب018")3("الانسابفيالسمعاني

آخرتخليطالنسخةوفي36)5(.ص1ج"الميزانلسان"فيترجمةوله

محللاكلمةذلكوبعد"بمصر"الاخيرقبلالذيالسطرفيقولهالترجمة

آخر.رجلجمةترابتداءالأخيروالسطرلها،

ففيهالحورانيأيوببنإبراهيموأمافموثق،الحواريأبيابنفأما

لمفعابدعميربنالعزيزعبدماو."الميزان"لسانفيتراهكما،كلام

الرواية.فيحالهيذكروا

ذكربللعمرإدراكهيثبتلمالاصمبنيزيدلان؛منقطعوالحديث

.الصوابعلىالإسنادبهذا)9577(""الشعبفي

(1)/2(.)88

358(.)6/:"دمشق"تاريخأصلهانظر2()

)3((/430.)3

(4)/3(5.)2

المحققةهالطبعةفيتخليطولا246(.)1/)5(
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301سنةماتيزيدأن431ص11ج"التهذيبتهذيب"فيكماالواقدي

.بمدةعمروفاةبعدمولدهفيكون،سنة73وعمره

****

وبدلاءأولياءالأرضفيللهأنعلىالدليلباب.2[]

بنعمرو)1(ثناهارونبنعيسىبناحمدثنامطربنجعفربنمحمدحدثنا

:زيدلبنالعلاءثنايحيى

اثنانرجلا:اربعونامتي"بدلاء:قال!ب!رالنبيعن،عنهاللهرضيانسعن

مكانهاللهأبدلواحدمنهمماتكلما،بالعراقعشروثمانية،بالشاموعشرون

قبضوالما.لأمراجاءاذاآخر،

المعلمي4قال

فيترجمتهراجع.الحديثوضعلىإنسبوهزيدلبنالعلاءسندهفي

)2(.182ص8ج"التهذيبتهذيب"

المصنوعة""اللالئراجع،أخرىرواياتمعناهفيجاءتلكن

)3(.178ص2ج

****

"عمر".وصوابهتصحيفوهوكذا(1)

فيلجوزياابنطريقهومن22(،221-0)5/:عديابناخرجهلحديثوا)2(

نسخةأنسعنروى:العلاءعنحبانابنقال.وغيرهم(0641)""الموضوعات

.(018)2/:""المجروحينتعجبا.إلاذكرهجالاموضوعة

)3((/20.)33
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دائمالمائدةاووضعبالطعامالسخاءفيبابا21]

ثناسعيدبنإبراهيمثناسفيانبن]لحسنثناحمدانبنأحمدبنمحمدأخبرنا

طلحة:بنتعائشةمولىيساربناللهعبدعنمندلثعانعيمابو

تزاللا":!يخ!اللهرسولقال:قالتعنهااللهرضيالمؤمنينامعائشةعن

".موضوعةمائدتهدامتماأحدكمعلىتصليالملائكة

المملمي4قال

رجلانسندهوفي)1(،الكتابهذاغيرفيالحديثهذاأجدلم6[]ص

نظر.فيهما

فيترجمتهراجعضعف،فيهالعنزيعليبنمندلوهو،مندل:الأول

.892ص01ج"التهذيبتهذيب"

ولعل)2(،أعرفهولم،طلحةبنتعائشةمولىيساربناللهعبد:الثاني

أعلم.اللهمنكرا،أراهالحديثفان،منهالبلاء

****

فيالطبرانيوأخرجه)9179(،""الشعبفيالبيهقيئالسلميطريقمناخرجه(1)

:السخاويقال(.2)9""الاربعينفينعيمابوطريقهومن()9472""الاوسط

":المجمع9فيالهيثميوضعفه.ضعفهعلىواكثرون،مندلعلىومداره

.(5272)"الضعيفة"السلسلةوانظر.به(542/)

":والتعديللجرح"افيحاتمبياوابن(،011)5/"الكبير":فيالبخاريذكره)2(

(17)7/:لما"الثقاتفيحبانابنوذكرهتعديلا،ولاجرحافيهيذكراولم76(5/)

رسمفيذكروهأنهمعليهالوقوفعنالمولفنظرأبعدلذي1وعليهما.يزدفلم

".سنان:وقيليسار،:"وقيل:حئانابنقالسيار"،بنالله"عبد
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السؤالعنالمتعققةهيالعليااليدانعلىالدليلباب22[]

بنمحمدبنصالحثناالحافطإسحاقبناحمدبنمحمدبنمحمدأخبرنا

بنموسىثنايوسفبنمحمدثناالخراسانيالرحمنعبدبنالحسينثعايونس

ديعار:بناللهعبدعنعقبةبنموسىعنطارق

المتعففةالعليااليد"جمح:اللهرسولقال:قالعنهمااللهرضيعمرابنعن

".السائلةالسفلىواليد

المعلهي4قال

عمر،ابنعنأخرىطرقمنوغيرهما")1(الصحيحين"فيالحديث

:قالمنبانجماعةوجزم"المنفقةهيالعليااليد":فيهوالمحفوظ

لاباب-الزكاةكتاب-)2("الباريفتع"راجع.صخففقد""المتعففة

غنى.ظهرعنإلاصدقة

****

ذلكعلىفكافأهسزااللهعبدفيمنبابا]22

ثناغنجبزوجالمعروفالقيسيعليبنحميدثنامطربنجعفربنمحمدأخبرنا

ئابت:عنسلمةبنحمادثعاخالدبنهدبة

اللهبعثالقيامةيومكانا"إذ!شي!:اللهرسولقال:قالعنهاللهرضيأنسعن

عليهمفتشرف،لجنةاحيطانعلىفيسقطونخضر،بأجنحةخضرثيابعليهمقوما

ببنالوقوفشهدتمومالحساباشهدتمأما؟أنتممن:لهمفبقولون،لجنةاخزنة

سزا".لجنةايدخلناانفأحبسزااللهعبدناقومنحنلا،فقالوا:؟اللهيدي

.(3301)ومسلم،(9241)ريلبخاا(1)

22(.)السخاويوتخريج2(79)2/3()
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قال[لمعلمي4

")1(،خبيثكذاب":الحاكمقال،القنسيعليبنحميدسندهفي

:حبانابنقالأحدها،هذاباحاديثفحدثأتاهأنه)2(حبانابنوذكر

راجع"يقولمايدريلافانهيتعمد،[لم]إنأنهوعلمنا،وتركناهفقمنا"

)3(.365ص2ج"الميزانلسان"

****

وقلةلمجاورةاوحسنلمسلميناعلىوالشفقةوالورعالقناعةفيبابا241

الضحك

بنمحمدثناحزمبنالعباسبنأحمدثنامحمدبنزيدبنمحمدأخبرنا

عنمكحولعنسنانبنبردعنالخراسانيرجاءبيأعنالمحاربيثناإسماعيل

الأسقع:بنئلةو

كنهريرةبا"يا!ع!م:اللهرسولليقال:قالعنهاللهرضيهريرةابيعن

تحبماللناسحبو،الناساشكرتكنقنعاوكنلناس،اعبدتكنورعا

ف!ن؛الضحكقلومسلما،تكنجاوركمنمجاورةحسنومومنا،تكنلنفسك

".القلبتميتالضحككثرة

.(1/041)":الصحيحإلى"المدخل(1)

يخلولاأنهوعلمت،وتركناه"فقمنا:وعبارته(426-1/263)""المجروحينفي(2)

لهقلبتاو،الاحاديثهذهقلبيتعمدالذيهويكوناناماشيئينأحدمنأمره

هؤلاءعنالاشياءهذهمثليتهروبعدبهالاحتجاجيجوزفلابها،فحدث

."...الثقات

"هو"اللسان""الميزانمنوالتصحبحيتعمد"لا"انه:الاصلفيوكان3(.00)3/)3(
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المملمي4قال

أبيعنأخرىطريقمن)1(277ص2"جماجهابن"سننفيلحديثا

هذاالزوائد:في"قال:حواشيهفيالسنديقال،سنانبنبردعنرجاء

قال،هكذا"الجزرياللهعبدبنمحرزاسمهرجاءبووحسن،إسناد

التهذيب"تهذيب"فيترجمته.الجزريرجاءأبوهومحرزو

وهو"الخراسانيرجاءبيأ"عنالمؤلفسندوفي.57-56ص01ج

التهذيب""تهذيبفيترجمتهواقد،بناللهعبداسمهآخررجل

.64ص6ج

بنجعفرطريقمننحوه)2(05ص2"ج"سننهفيالترمذيوأخرج

نعرفهلا"غريب:قالثمهريرةأبيعنالحسنعنطارقأبيعنسليمان

شيئا...هريرةأبيمنيسمعلموالحسن،سليمانبنجعفرحديثمنإلا

أبيعن:فيهيذكرلم،قولهالحديثهذالحسناعنالناجيعبيدةأبووروى

".وسلموالهعليهاللهصلىالنبيعنهريرة

عنأخرىطريقمن912صالصغير""المعجمفيالطبرانيخرجو

)3(.أعلموالله،مقالكلهاالظرقهذهفيو،نحوهمرفوعاهريرةبيأ

****

)1(.)4217(

)2(.)5023(

وابو2(،)52المفرد""الادبفيوالبخاري(،3101)"الزهد!فيهنادخرجهو)3(

وغيرهم.)5366(""الشعبفيوالبيهقي)5865(،يعلى



593للسلمي"لتصوف1ف!الأربيئ"علىلتعليق1-ا2

الغنىعلىالفقراختيارفيبابا]25

المباركبنأحمدعمروأبوثناالمدينيناجيةبنمحمدبنسليماناخبرنا

عنايوببنيحيىعنالمباركبناللهعبدثناالفراءخالدابوثناالمستملي

القاسم:عنيزيدبنعليعنزحربناللهعبيد

ء!
ناربيعليعرض"!مو:اللهرسولقال:قالعنهاللهرضيامامةابيعن

فاذايوما،واجوعيوماأشبعولكنرب،يالا:فقلتذهبا،مكةبطحاءلييجعل

".وذكرتكحمدتكشبعتواذا،إليكتضرعتجعت

[لمملمي4قال

"الترمذيو"سنن254)1(،ص5جأحمد""مسندفيالحديث

)2(5 فيذكرهتقدمالغافقيهوايوببنيحيىواه؛لسند1و.6ص2ج

قالحتىلجمهوراضعفهزحربناللهوعبيد،الخامسالحديثعلىالكلام

أتىيزيدبنعليعنروىفاذا،الاثباتعنالموضوعات"يروي:حبانابن

يزيدبنوعليزحربناللهعبيدخبرإسنادفياجتمعواذا،بالطامات

".أيديهمعملتهمماإلاالخبرذاكمتنيكنلماللهعبدأبووالقاسم

هووالقاسم،ضعفهعلىاتفقواالالهاني،هلالأبيابنهويزيدبنوعلي

فيجمهمتراراجع.فيهمختلفالشاميالرحمنعبدأبوالرحمنعبدابن

32)3(.2ص8وج693وص13ص7"جالتهذيبتهذيب"

****

)1(.)22188(

يزيد.بنعليضعفوذكر"حسن"حديث:وقال)2347()2(

.()4913""الشعبفيالبيهقيالسلميطريقمناخرجهلحديثو)3(
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والعيالالأهلدونالفقراءبتعهدالابتداءفيبابا26]

ابنثناسهلبنحامدثناالبخاريالزعفرانيأشكيببننصربنمحمدأخبرنا

ابيه:عنالسائببنعطاءعنسفيانثناعمرأبي

أهلدعوأعطيكم"لا:لفاطمةقالخمروالنبيأن:عنهاللهرضيعليعن

(".لجوعامنبطونهمتطوىالصفة

العسقلانيقتيبةبنالحسنبنمحمداناالجرجانيأحمدبنإسماعيلأخبرنا

بمثله.سفيانثنايحمىبنحامدثنا

المعلمي4قال

عنعيينةابنوهوسفيانعن97)1(ص1أحمد"جمسند"فيالحديث

عنعفانعنمطولا)2(601ص1أيضاجأحمدوأخرجه.السائببنعطاء

-15ص8"جالطبقات"فيسعدابنخرجهو.السائببنعطاءعنحماد

بنعطاءأخبرناسلمةبنحمادثنامسلمبنعفانأخبرنا":قال)3(61

ويظهر.باخرةتغيرنهإلاثقةالسائببنوعطاءمطولا.فذكره.("..السائب

عيينةابنسماعأن2602-50ص7("جالتهذيبتهذيب"فيترجمتهمن

)4(.أعلمواللهجيد.منه

****

)1(.)695(

)2(.)838(

)3(.)01/25-26(

لحميدي1أيضاوأخرجه32(.50)""الشعبفيالبيهقيئالسلميطريقمنواخرجه(4)

صحيح.سنده:السخاويقالمسنديهماهفيوالعدني(،)48
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التفريدلسانعلىالكلامإباحةبابا27]

سليمانبنددهعبدبنمحمدثناالسراجإسماعيلبنالحسنبنمحمدأخبرنا

نافع:عنأبيثنافضيلابنثنامنذربنعليثنامطينالحضرمي

فصعدبكرأبواتىجمت!ماللهرسولقبضلما:قالعنهمااللهرضيعمرابنعن

إلهكمفإنتعبدونالذيإلهكممحمدكانإن:وقالعليهثنىواللهفحمدالمنبر

تلا:ثم،يموتلاحيإلهكمفانالسماواتفيالذيإلهكمكانوان،ماتقد

.[441:عمران]ا!(الرسلقثلهمنظتقدرسو!لمحمذإلاوما>

المعلمي4قال

فضيلابنعنرواهمطولا،")1(شيبةأبيابن"مصنففيالحديث

فيكماعباسابنحديثمنمشهورةوالقصة،صحيحوهو،بسنده

.متقاربوالمعنى.وغيره)2("البخاري"صحبح

****

والغريبعليهمالوافدبانفسهملمشايخاخدمةفيبابا28]

بناللهعبدخبرناو؛الرقيالعلاءبنهلالثناالاصمالعباسابوأخبرنا

بنطلحةثناأبيثناالعلاءبنهلالثناحمدونبنمحمدثنازيادبنعليبنمحمد

سلمة:ابيعنكثيرأبيبنيحمصعنالأوزاعيثنازيد

لهفقال،بخدمتهمفقام!سيمالنبيعلىالنجاشيوفدقدم:قالقتادةأبيعن

عنرواهنعلامولا:وقال(1)30البزارفضيلابنطريقمنوأخرجه)38176(،(1)

صحيح.وهو:السخاويقال.عنوانبنفضيلإلاعمرابنعننافع

لحاكموا662(0)حبانابنوأخرجهتمها.اهذاأخرىومواضع)3667(2()

(/259.)2
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نااحبناومكرمينلاصحابيكانوا"إنهم:قالذلك،نكفيكنحن:اصحابه

."اكافئهم

.بنحوههلالثناالمقرئعليبنحمدوأخبرنا

المملمي4قال

أحمدالامامفيهقال،مسكينأبوالقرشيوهوزيدبنطلحةسندهفي

-51ص5ج"التهذيب"تهذيبراجع."الحديث"يضع:المدينيبنوعلي

16.)1(

****

ولبسهاالمرقعةاتنداذفيبابا]92

ثناالمركبسعيدبنعليبنمحمدثناالصوفيالحسينبنبنداربنعلياخبرنا

يحى:عنإسحاقابيعنورقاءثعاحفصبنمحمدثاناالمخرمياللهعبدبنمحمد

قميصاترقعوهيعنهااللهرضيعائشةبيتفيكنت:قالتالحصينامعن

النبيفدخل،ذلكغيروبعضهاسوادوبعضهابياضبعضها،رقاعمنبألوانلها

تضعيلا"احسنت:فقالارقعها،ليقميص:قالت؟"عائشةياهذاما":فقاللمجميم

لما.لهخلقلالمنجديدلافإنهترقعيهحتىثوبا

المعلمي4قال

إسحاقوأبواعرفهم،لمجماعةسندهوفياخر)2(،كتابفيأجدهلم

قال087(.)4"الايمان"شعبفيوالبيهقي)26(""الاربعينفينعيمابوأخرجه(1)

احاديثلهرايت:النسائيقالالعلاءبنوذالعلاء.ابنبهتفرِدرت:نعيمابو

.بخبرهالاحتجاجيجوزلا:حبانابنوقالمناكير،

بسند=المركبعليبنمحمدحديثمن(04)""الاربعينفينعيمابوأخرجه)2(
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.السماعيذكرولممدلس،السبيعيالهمدانياللهعبدبنعمروهو

حفص،بنحرمي]حدثناالمفرد")1(:الأدب"فيالبخاريولفظ

:قالأبيحدثني:قالعبيدبنبشربنسعيدحدثنا:قالالواحدعبدحدثنا[

أخيطحتىأمسك:فقالتعنهااللهرضيالمومنينأمعائشةعلىدخلت

منكلعدوهفاخبرتهمخرجتلوالمومنينميا:فقلتفامسكتنقبتي،

218)باب.الخلقيلبسلالمنجديدلاإنه،شانكأبصر:قالتبخلا،

68()2(.صالمعيشةفيالرفق

****

الأسفارفيالركوةاخذفيبابا].3

اسدبنالرحمنعبدبنمحمدثناالابهريإبراهيمبنيعقوببنيوسفأخبرنا

أبيهعنمحمدبنجعفرعنيزيدبنسعيدثناجابربوثنامحمدبنسد1ثناالقاضي

ابيه:عنجدهعن

-أثرهفيفخرجتالركوةفاخذتالبراز)3(يك!مروالنبيخرج:قالجدهعن

لحديث.اوذكر

المعلمي4قال

)4(.أعرفهملمجماعةسندهوقيأيضا،أجدهلم

.ثقاتورجاله:السخاويقال.ولفظهالمولف

الخانجي.هط.منهمستدركالمعكوفينبينوما471(.)رقم(1)

المؤلف.بخطالرصاصبقلمملحق"...البخاري"ولفظ:قولهمن2()

[لبراز".لىا":السخاويتخريجفيو()طفيكذا)3(

03(.)تخريجهفيالسخاويقالومثله4()
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فرادىا!لوكراهيةالطعامعلىالاجتماعفيالسنةبابا21]

بنأحمدثناقتيبةبنالحسنبنمحمدأناالجرجانيأحمدبنإسماعيلأخبرنا

أبيه:عنوحشيبنحرببنوحشيثنامسلمبنالوليدثناالواسطيالعزيزعبد

لعلكم":فقال!نشبعفلاناكلإنا،اللهرسوليا:قالرجلاأن:جدهعن

".فيهلكميباركوجلعزاللهاسمواذكرواعليهاجتمعوا،طعامكمعلىتفترقون

المعلمي4قال

داود"أبيو"سنن5)1(،10ص3جأحمد""مسندفيالحديث

راجع.مقالوفيهماابيهعنحرببنوحشيسندهوفي)2(،172ص3ج

.111ص11ج"التهذيبتهذيب"

****

وحقيقتهالعلمباطنفيالكلامإباحةبابا]32

ثناالبوزجانيالحارثبنمحمدبننصرثناالهروياللهعبدبنحامدأخبرنا

عطاء:عنجريجابنعنعيينةبنسفيانثناصالحبنالسلامعبد

كهيئةالعلممنإن":قال!اللهرسولانعنهاللهرضيهريرةبياعن

الغرةأهلالاينكرهلابهنطقوافإذاوجل،عزبالئهالعلماءإلايعرفهلالمكنونا

".تعالىبالله

)1(.)78016(

(301)2/لحاكموا522(،4)حبانوابن)3286(،ماجهابنوأخرجه376(،4)2()

"المسند".حاشيةراجح.الصحابةمنجماعةحديثمنشواهدوله.وغيرهم

664(.)"الصحيحةو"السلسلة
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المعلمي:قال

)1(الديلميلىإونسبه15ص5ج"العمالكنزمنتخب"فيالحديث

منهيعلمما)2(السادسالامرفيتقدموقد،المؤلفعنمتاخروهوفقط،

بنالسلامعبدعنالبوزجانيمحمدبننصرسندهوفي.ضعيفأنه

علىالكلامفيحالهبيانتقدمالسلاموعبد،أعرفهلمفنصر،صالح

)3(.السابعالحديث

وكل،هريرةأبيعنعطاءعنجريجابنعنعيينةبنسفيانعنيرويه

لحديثاوكثرةلجلالةوابالإمامةمشهوراكانالاربعةهؤلاءمن

ونقله،هؤلاءحديثحفظعلىالحرصبغايةالحديثهلو،والاصحاب

إلايروىولاالاربعةأولمكعندالحديثهذامثليكونأنالممتنعفمن

الاسناد.بهذا

الحديث؛هذاعهدةمنبريئاإلاأحسبهلاضعيفاكانوانالسلاموعبد

ممنإلاالبلاءأحسبفلامناكيره،فيوعدعنهلاشتهربهحدثكانلوإذ

4(.)المستعانوالله،دونه

****

)539(."المتشابه"تلخيصفيالخطيبخرجهو)997(."مسنده"في1()

7(.)ص)2(

377(.)ص)3(

.(6115و087)"الضعيفة"السلسلةوانظر."ضعيف"سنده:السخاويوقال(4)
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حضرهماواحضارهللضيفالتكلفتركبابا33]

ثناعمرانبنسعيدبنمحمدئناالحافظيعقوببنمحمدبنمحمداخبرنا

ثناالوليدبنبقيةثناالسكريمحمدبنموسىثناالاياديزيادبناللهعبدبنأحمد

:قالالبختريابيعنمرةبنعمروعنمسعرعنالتيمييحىبنإسماعيل

كلوا،:وقالوسمكاخبزاإلينافقرببالمدائنالفارسيسلمانعلىنزلنا

لكم.لتكلفتذلكولولاالتكلفعنلمج!اللهرسولنهانا

المعلمبم4قال

"لسانراجع.الحديثبوضعرموه،التيمييحىبنإسماعيلسندهفي

أخر.أوجهمنسلمانعنلحديثارويقدلكن(.1)144ص1ج"الميزان

.231ص4ج"المستدركو"2(،)144ص5جحمد"أمسند"راجع

****

التنعمتركفيبابا24ا

ابنثناالعزيزعبدبنسعيدثناالحافظيعقوببنمحمدبنمحمداخبرنا

الهوزني:مسروقبنمريحعنيععمبنالسريثنابقيةثنامصفى

إياك":قالاليمنلىإبعثهلما!مالنبيأن:عنهاللهرضيجبلبنمعاذعن

بالمتنعمينإ.ليسوااللهعبادفان،والتنعم

المعلمي4قال

بقية،عناخروجهمن243)3(ص5جحمد""مسندفيالحديث

)1(.)2/181(

".التكلفعننهينا9:عمرعن)3972(البخارياخرجوقد)23732(20()

.(6)صالزهد""فيو.(50122))3(
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****

القراسةتصحيحفيجاءمافيبابا]25

ثناداودبنموسىثناالسكنبنأحمدبنمحمدثناالرازيعليبنحمدأخبرنا

عطية:عنقيسبنعمروثناالكوفيكثيربنمحمد

المؤمنفراسةاتقوا"!يم:اللهرسولقال:قالعنهاللهرضيسعيدأبيعن

".لىتعااللهبنورينظرفانه

المملمبم4قال

تهذيب"راجعجدا.ضعيف،الكوفيكثيربنمحمدسندهفي

"البخاري"تاريخفيسلامبنمصعبوتابعه،184ص9ج"التهذيب

الغلطكثيرومصعب(،1)191ص3ج"الترمذيو"سنن4،35ص1قسم4ج

.116ص01ج"التهذيبتهذيب"فيترجمتهراجع.الاحاديثعليهتنقلب

وللحديث".الوجههذامننعرفهإنماغريبحديث"هذا:الترمذيقالوقد

اعلم.والله)2(.91ص41جريرجابنتفسيرفيضعيفانشاهدان

****

"الضعفاء":فيلعقيلي1و)7843(،""الاوسطفيالطبرانيخرجهو)3127(،)1(

بنمحمدعنطرقمن،وغيرهم281(0/1)":"الحليةفينعيموابو(،912)4/

انطر،ضعيفةلكنهاعديدةشواهدوله،ضعفهالمؤلفذكروقدفى[لكوكثير

.(1182)"الضعيفة"السلسلة

هجر(.دار-6979-/41))2(
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خدمتهعلىلمداومةباتعالىاللهمحبةاستجببابا26]

ثناالدارميسعيدبنعثمانثناالطرائفيعبدوسبنمحمدبناحمداخبرنا

القاسم:عنيزيدبنعليعنزحرابناناايوببنيحىئنامريمأبيبنسعيد

ما:وتعالىتباركالله"قال:قال-خمم!ماللهرسولان:عنهاللهرضيأمامةبياعن

يسمعالذيسمعهفادون[أحببته]فاذااحبهحتىبالنوافلإلييتقربالعبدزال

نيدعافإذا،بهيعقلالذيوقلبهبه،ينطقالذيولسانه،بهيبصرالذيوبصرهبه،

".اعطيتهسألنيلىاذاأجبته

المعلبم4قال

)1(،والعشرينالخامسالحديثعلىالكلامفيتقدمكماساقطسنده

الرقاقكتاب-البخاريصحيح"فيظاهراأصحهاشواهد)2(،عدةلهلكن

كرامةبنعثمانبنمحمدحدثني")3(:البخاريقال."التواضعباب-

بنشريكحدثني،بلالبنسليمانحدثنامخلد،بنخالدحدثنا

...".هريرةبيعنعطاء،عننمر،بيبناللهعبد

غيرثلاثة926)4(268-ص3"جالحفاظ"تذكرةفيالذهبيوذكر

عنرووهالثقاتمنالاربعة"فهؤلاء:قالثمكرامةابنعنرووهالبخاري

طريقمن71(0)"الزهد"فيوالبيهقي)9773(،"الكبير"فيالطبرانيوأخرجه(1)

السلمي.

تخريج"انظر،عباسوابن،هريرةوأبو،ميمونةمنهم،الصحابةمنعددعن(2)

.للسخاوي36()"الاربعين

)3((2056).

(4)/3(5801).
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احمد(""مسندفيهووليس،بهانفردمماوهو[كرامةبنعثمان]بنمحمد

.كبرهعلى

قال"وفيها:003ص1("ج"الميزانفيمخلدبنخالدترجمةوذكر

يكتب:حاتمأبووقال،بهباسلا:وغيرهيحيىوقالمناكير،لهحمد:أ

عدي)1(ابنوذكره.،..الحديثمنكرسعد:ابنوقال،بهيحتجولاحديثه

يقلبفيهاغلطأحاديثلهذكرثم،."..استنكرهاأحاديثلهساقثم

فذكر.("..""صحيحهفيالبخاريرواهما:بهانفردومما":قالثمأسانيدها،

الصحيحلجامعاهيبةلولاجداغريبفهذا":قالثمالمذكورالحديث

خالد...(".منكراتفيلعددته

"وقالوفيها:181-611ص3ج"التهذيبتهذيب"فيخالدوترجمة

ولعلها،ذكرتهمماأنكرحديثهفيأجدلم:أحاديثلهساقأنبعدعديابن

".حفظهعلىحملااومنهتوهم

طرقللحديث"لكن27)2(:0ص11ج"الباريفتح"فيحجرابنقال

:قالضعفها،علىوضفذكرها.."أصلا.لهأنمجموعهايدلأضرى

".ضعيفوسندهالزهد،فيوالبيهقيالطبرانيأخرجهأمامةأبيعن"وفيها

****

الدنيافيالعبديرغبلئلالمالاجمعكراهيةبابا37]

عنالاعمشعنعيينةابنثناالرماديثناخليفةابوثنامطربنعمروأبوأخبرنا

3(.4)3/:""الكاملفي(1)

()2(11/14.)3
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ابيه:عنالاخرمبنسعدبنالمغيرةعنعطيةبنشمر

الضيعةتتخذوالا"عفب!و:اللهرسولقال:قالعنهاللهرضياللهعبدعن

الدنيا".فيفترغبوا

المعلمي4قال

فيلحاكماخرجهو1(،53)ص2جالترمذيأخرجهلحديثا8[أص

وهذاهالذهبيقرهوالاسناد""صحيح:وقال332ص4ج""المستدرك

هذاإلاالاخرمبنسعدبنالمغيرةعنيثبتلافإنه،التوسععلىمبني

ورد،صحبةلسعدإن:قيلوقد،الروايةبهذهإلاأبوهيعرفولا،لحديثا

)2(.""الاصابةمنسعدترجمةفيكماالبخاريذلك

يرولمومنواحد،إلاعنهيرولممنتوثيقفيمختلفونالحديثوأئمة

يوثقهمنومنهم،لحديثايصححولايوثقهلامنفمنهمواحدا،حديثاإلا

لهيكونبأنيكتفيمنومنهمصحيج،متابعلهوجدإذاالحديثويصحج

هذاشتهرومنكرا.الحديثيكونلابأنيكتفيمنومنهم،صحيحشاهد

ينقلولم)3(،""الثقاتفيوأباهالمغيرةذكرولذلك؛حبانابنعنالأخير

وقدأيصبا.)4(""ثقاتهفيالعجليفذكرهالمغيرةفأما.غيرهعنسعدتوثيق

أعلم.والله،حبانابنمنقريبافوجدتهالعجليتوثيقتتبعت

لطيالسي1و71(،0)حبانوابن)9357(،حمداخرجهو.الترمذيوحسنه)2328((1)

وغيرهم.)377(

(2)/3(64).

.(7634/و051)3/)3(

".كوفي"ثقة:وقال2(229/)(4)
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704

بناحمدثناالعسكريسعيدبنعليثناعليبنمحمدبناللهعبدخبرنا

دينار:بناللهعبدعنكثيربنعبادثناالمحبربنداودثناالسوسيمالكبنيحتى

اللهعنعقلالذيالعاقلدا!ي!:اللهرسولقال:قالعمربناللهعبدعن

."امره

قال[لمعلهي4

ووهنهنفسهفيمعينابنعليهأتنىالمحبر،بنداودسندهفي

وضعهالعقلكتاب":الدارقطنيقال،"العقل"كتابعنهويروىلجمهور،ا

بنداودمنهسرقهثم[الدجالين]أحدربهعبدبنميسرة:أولهم:أربعة

داود"عن:عديابنوقال.("...ميسرةأسانيدغيربأسانيدفركبهالمحبر

غيرعامتهاأوكلهاأخباروفيهالعقلفضلفيصنفهقدكتاب

الثقاتمنجماعةعنببغدادحدث":الحاكموقال...."محفوظات

العقل،بكتابعنهأسامةبيأبنلحارثاعنحدثونا،موضوعةبأحاديث

اللهصلىاللهرسولعلىالموضوعالحديثمنالكتابذلكأودعماوأكثر

.102-991ع3"جالتهذيبتهذيب"راجع."وسلموالهعليه

.(1)الكتابذاكمنلحديثاهذاأنوالظاهر:أقول

****

داود،عن)812("الباحث"بغيةفيكما""مسعدهفيأسامةأبيبنالحارثأخرجه(1)

قولمن)9435("الشعب"فيالبيهقيخرجه1و"."مسندهقيالديلميواخرجه

موقوفا.مالكبنأنس
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السماعاباحةفيبابا]93

يوسفبناللهعبدبنمحمدئناالحافظيعقوببنمحمدبنمحمدأخبرنا

ثناالاويسيالعزيزعبدثناالرسعنيزريقبنمحمدبنسعيدئنابدمشقالهروي

أبيه:عنعروةبنعثمانعنإسحاقبنمحمدعنسعدبنإبراهيم

جاريتانوعنديالتشريقأيام!شتفيادلهرسولدخل:قالتعائشةعن

قلت:!ماللهرسولدخلفلماوتغنيان،لهمابدفينتضربانسلامبناللهلعبد

بئوبه،وسجىفاضطجع،البيتفيسريرلىإيكل!رواللهرسولفتنخىأمسكا،

قالت:خذا،أنإليهمافاشرت:قالتليحرمنأوالغناءاليومليحلن:فقلت

حديدايعنيمطارارجلاوكانبكرابودخلانذلك(1)نسيتمافواللهفاخذتا

رأسهجمواللهرسولفكشف!شرو؟اللهرسولبيتفيالشيظانامزامير:يقولوهو

عيدنا)2(.أياموهذاعيد،قوملكلبكرأبايا:وقال

المملهي4قال

والقصة.بالسماعيصرحولممدلسوهو،إسحاقبنمحمدسندهفي

فراجعهاهنا،لمامخالفةفيهيسياقأخرأوجهمن)3("الصحيحين"فيثابتة

أوائلفيوذلك3)4(340-00ص2ج"الباريفتح"فيعليهاالكلاممع

(.العيدين)كتاب

****

".نشبتما:"لعلههامشها:وفي)ط(،فيكذا(1)

"."حديثهمنالئالثالجزءفيخزيمةبنعليأبوبطوله"اخرجه:السخاويقال)2(

.98(2)ومسلم35(،92و)879البخاري)3(

(4)(/2044-144).
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الرقصاباحةفيبابا104

سعيدبنمحمدثنابمروالفقيهالمعدانيسعيدبنأحمدالعباسبواخبرنا

ثنامنصوربنعليبنالحسنثناالوراقعمروبناللهعبدثناالترقفيثناالمروزي

أزفةبعضفيمرالمسيببنسعيدأن:الشافعيمحمدبنإبراهيمعنالبصريغياث

وائل:بنالعاصدارفييتغنىلجدياالاخضرفسمعمكه

عطراتنسوةفيزينببهمشتأننعمانبطنمسكاتضوع

حذراتنهنمنوكرأعرضستالنميريركبرأتفلما

الشعرانيرونوكان،سماعهيلذماهذا:وقالزماناالارضبرجلهفضرب:قال

.(1لسعيد)

كا:المملمبمقال

:قال38ص6ج""الأغانيفيوالقصة.أعرفهلممنالسندفي

:قالسعد،أبيبناللهعبدحدثنيقال،وكيعخلفبنمحمد"أخبرني

السلمي.طريقمن333()صداالتصوف"صفوةفيطاهربنالفضلبوأخرجها(1)

حديثالبابهذافيطاهرابنذكروقد"(:04)دايجه"تخرفيالسخاويقال

...جم!يئاللهرسوليديبينيزفنونالحبشةبينما:عائشةعن،أبيهعن،عروةبنهشام

اقتصركيفاللهرحمه[]السلميللمؤلفوعجبت.صحيححديثوهو.الحديث

لحديث.اهذايذكرولم،المنقطعةلحكايةاهذهعلى

فيهيكنلمإذاالرقصفيرخص"من:""سننهمنالشهاداتفيالبيهقيترجموقد

اللهرسولأتينا":قال،عليعنهانئئبنهاننحديثفيهواورد.وتخانث"تكسر

هذاوفيجدا،بالمعروفليسهاننبنهانئ:عقبهقالثم.".وزيد.وجعفرأناع!ي!م

منالاخرىعلىويقفزرجلايرفعانوهو،الحجلجوازعلىدلالة-صجإن-

أعلم.واللهلجواز،فيمثلهيكونمثالهعلىيكونالذيفالرقص،الفرح
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بنإبراهيمعن،عتابأبوأخبرني:قالمنصور،بنعليبنالحسنحدثني

24ص2ج"القاليأمالي"فيهيوكذلك...."المطلبيالعباسبنمحمد

)؟(سعيدأبيابنحدثناقالا:خلف،بن)؟(اللهوعبدأبيحدثني":قال

بنسعيدسمع:قال،الشافعي)؟(الرحمنعبدبناللهعبدحدثني:قال

...".المسيب

هوالمسيبابنعنوالراوي،الاختلافمننراهماالاسانيدوفي

تهذيب"فيترجمةوله،الشافعيالمطلبيالعباسبنمحمدبنإبراهيم

منويعلم.بسنةبعدهاأو237سنةوقاتهوأرخ451ص1ج"التهذيب

وابن،المسيبابنأدركعمنيروولمالمسيبابنيدركلمأنهالترجمة

)1(.وقبلهاوقيلبعدهاوقيل39سنةتوفيالمسيب

وإنمازمانا"الارض":قوله"الاغاني"روايةفيوليس،معضلةفالقصة

أصلا.بالرجلالضرب"ليالاما"فيوليس."وقالرجلهفضرب"فيها

أعجبهوانماللغناءيطربلمالمسيبابنأنالقصةتدبرمنويطهر

راجع.والتستروالتقوىوالخفرلحياءباالمرأةوصفمنفيهلماالشعر

".الاغاني"فيالابيات

فيهأوقعإيهاملسعيد"الشعرأنيرونوكان":"الأربعين"فيوقعوما

نميربن-اللهعبيدأو-اللهعبدبنلمحمدقطعةمنالبيتانوإنماالاختصار،

أنشدكلمتهقالأنبعدالمسيبابنأنالقصةفيولكن،النصريالثقفي

أولها:النميريقطعةمنليستأبياتثلاثة

الاصل.فيكذا(1)
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للجمراتالكفبنانوأبدتدرعهاجيبأوسعتكأخرىوليست

]يعنيالشعرهذاأنيرونفكانوا:"قال:قالثم"نيالاغا"قيذكرها

".لي"الامافيونحوه،المسيببنلسعيد[الابياتالثلاثةهذه

برللهلحمدوا،""الأربعينعلىالكلاموجلعزاللهبحمدتموقد

وسلم.وصحبهوالهمحمدأنبيائهخاتمعلىاللهوصلى،العالمين

اليمانييحمىبنالرحمنعبد9136سنةرجب27

العثمانيةالمعارفبدائرةالمصحح

!هرب
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(1)جعلمراا

التعليقفيعليهاالمحالالكتب
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هـ.0132سنةمصرطبع-حجرلابن،الاصابة

هـ.1331سنةمصرطبع-للشاطبي،الاعتصام

هـ.1323سنةمصرطبع-الاغاني

دكن.بحيدرابادالاصفيةللمكتبةخطيةنسخة-ماكولاابنإكمال

هـ.4134سنةمصرطبع-القاليليأما

.م2191سنةبأوربابالزنكوغرافالمطبوع-نيالسمعالابن،الانساب

هـ.0136سنةالمعارفدائرةطبع-الكبيرالبخاريتاريخ

هـ.9134سنةمصرطبع-للخطيببغداد،تاريخ

هـ.1132سنةمصر-طبعجريرابنتفسير

هـ.9132سنةالشامطبع-عساكرابنتاريختهذيب

هـ1325سنةلمعارف1دائرةطبع-التهذيبتهذيب

هـ.4132سنةمصرطبعالعزيزيشرحمع-للسيوطيالصغير،لجامعا

هـ.1135سنةمصرطبع-نعيملابي،الحلية

هـ.2912سنةمصرطبع-الترمذيسنن

هـ.2711سنةالهندطبع-داودأبيسنن

هـ.1313سنةمصرطبعالسنديحواشيمع-ماجهابنسنن

هـ.9131سنةمصرطبعالباريفتج-معالبخاريصحيح

المولف.صنعمن
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هـ.1327سنةمصرطبعلسنوسيوالأبيشرحمع-مسلمصحيح

هـ.9135سنةالمعارفدائرةطبع-لجوزيالابن،الصفوةصفة

هـ.1322سنةاورباطبع-سعدابنطبقات

هـ.9131سنةمصر-طبعالباريفتج

المحفوظةالنسخةعنبالتصويرمأخوذةنسخة-حاتمأبيابنكتاب

.إستانبولفيكوبريليبخزانة

هـ0136سنةالمعارفدائرةطبعالثالثالمجلد-حاتمبيابنكتاب

هـ.1357سنةالمعارفدائرةطبع-للخطيب،الكفاية

هـ.2131سنةالمعارفدائرةطبع-العمالكنزل

هـ.1317سنةمصرطبع-للسيوطي،المصنوعةلياللآ

هـ.9132سنةالمعارفدائرةطبع-الميزانلسان

هـ.1334سنةالمعارفدائرةطبع-المستدرك

هـ.1313سنةمصرطبع-احمدالاماممسند

.المعارفدائرةملكقلميةنسخة-شيبةأبيابنمصنف

هـ.1131سنةالهندطبع-للطبرانيالصغير،المعجم

هـ.1313سنةمصرطبعحمدمسندبهامش-العمالكنزمنتخب

هـ.1325سنةمصرطبع-للذهبي،الميزان

!هحرسه!



عمثرةبطلراالرسالها

القدي!فيالعلما،بينالارتبا!صفة
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الس-يرالرتج!%لمحه

417

الارتباطمظاهرمننراهأننتمنىكنامابأعينناأراناالذيللهلحمدا

منكريماوفدايستقبلونالهندعلماءفأصبحالعلماء،بينالعلميلتعاونو

احوالتعرففيحباوالمتاعبالمشاقتكلفوامصر،علماءإخوانهمخيرة

فيمامعهمللتعاونتمهيدا،معهمالتواصلعرىوتوتمقالهند،فيإخوانهم

والعلم.الاسلامشانيرفع

وصعوبةالاقطاربعدعلىمتواصلينلىالاوالعصورفيالعلماءكان

ارتحالهذكرفيهاوجدتإلامنهمرجلترجمةعلىتطلعتكادفلاالاسفار،

بعدوسياحته،عنهموالاخذالعلماءللقاءالنائيةالاقطارلىإالطلبأوانفي

واستفادبهم،واجتمعالعلماء،منبهاعمنسألبلدةدخلوكلما،التحصيل

وكانت،لمراسلةوابالمكاتبةعمرهطوليواصلهموبقي،وأفادهممنهم

العلمية.المسائلفيالافكارلتبادلالاقطارعلماءبينتنقطعلاالمكاتبات

ذكربعدها(وما28)ص"الموقعينإعلام"منالاوللجزءاوقي

يدلماوفيها،مسائلعدةعلىتشتملماللشلىإسعدبنالليثمنرسالة

متواصلة.كانتالعلميةالمسائلقيبينهماالمكاتبةأن

حنبل.بنحمدوالشافعيبينالمكاتبةكانتوهكذا

كتبئور:أبوقال":العسقلانيحجرلابن(1)التاسيس!"لي"توافي

لهفوضعكتابا،لهيضعأنشابوهوالشافعيلىإمهديبنعبدالرحمن

التأنيس".ليتوا"الصحيحاسمهأنوسبق78(.)ص(1)
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".الرسالةكتاب

.)1(
يقولالمدينيابنعليسمعتالعطار:عبدوس"عن:و!يه

يسرفانه،مهديبنعبدالرحمنلىإالواحدخبركتاباكتب:للشافعي

".بذلك

.كثيرةهذاوأمثلة

منوكثيرالعلماء،بينالمكاتبةسببهاكانالعلميةالمؤلفاتمنوكثير

السبكي"فتاوى!بمراجعتهايعلمكماذلكعنصادرالمطولةالفتاوى

.وغيرهالكبير"

بمكاتبةكثرهأوفيهامماكثيرامؤلفوهااستفادالتواريخمنكثيراأنكما

حجرلابن"الكامنةو"الدررالغمر("و"إنباء"خلكانابن"تاريخ!العلماء،

تأخر.أوتقدممماذلكوغير،للسخاوي"اللامعو"الضوء،العسقلاني

العلمية-المسائلفيالعلماءبينالمكاتبةأعني-العملهذاكانوقد

كثيرااليمنيةالمخطوطاتفيرأيتوقد،بعيدةغيرمدةلىإاليمنفيجاريا

ذلك.من

القطرهذاعلماءبينصلةلا،متقاطعينالعصرهذافيالعلماءفأصيح

البلدعلماءولابلالواحد!القطرعلماءبينولابلالاخر،القطروعلماء

!!الواحد

يومعليهميمريكادلاالسابقةالعصورفيالواحدالبلدعلماءكانفقد

ويتذاكرون.فيهيجتمعونوهمإلا

نفسه.لموضع)1(
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قداخربعالميجتمعلا،سنونبلشهور،العالمعلىتمرفقدالانأما

فقدالعيدأولجمعةاأولجماعةاجمعتهماواذا!جيرانهمنمعدودايكون

بابفتحمنهماكلتجنبالتقياواذايلتقيا!ولمالمصلىعنيرجعان

يطنأنانفةواما،لصاحبهاستحقاراواما،العلمعنرغبةإما،المذاكرة

وأالمنازعةلىإالمذاكرةتجرأنمنخوفاواما،منهأعلمصاحبهأنالناس

إ!ذلكغير

يجتمعولممنهمكلويرجعالعلماء،منجماعةسنةكليحجوهكذا

.العامذلكفيحجواالذينالعلماءأو،لحرميناعلماءمنبأحد

منفكان،الحالهذهخلافعلىالسابقةالعصورفيالعلماءكانوقد

منهموالاستفادةبالعلماءالاجتماع:حجإذالمالعابهيهتمماأعظم

تهم.وافاد

الاجتماعالحجعلىلهالبواعثعظمويحجالعلماءبعضكانولقد

منوالحجوالعيدلجمعةواالجماعةأعنيالعباداتهذهأنمعبالعلماء،

العلميةالفوائدوتبادل،والتعارفالاجتماعشرعها:فيالحكمأعظم

وغيرها.

،فيردهالبلدانمنبلدلىإسفرالعصرهذاعلماءلاحديتفققدوهكذا

اجتمعوإذابهم،يجتمعولاالعلماء،منبهعمنيساللامدةفيهويمكث

هذايصنعكانواذايستفيد،ولايفيديكادفلا،العلميةالمذاكرةتجنببهم

البعيدةالبلدانعلماءمعخلافهمنهيرجىفكيفالعلماء،منجيرانهمع

عنه؟!

فلافيها،مخطئايكونأنيخشىأو،مسألةعليهتشكلعالممنوكم
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لىإأوفيها،معهموالبحثالعلماءمنبغيرهالاجتماعلىإالتوفيقيدعوه

ذلك.فيمكاتبتهم

المسافةفأصبحتالاعصار،هذهفيالمواصلاتطرقتيسرمعهذا

والعوائقوالمخاوفالمشاقمع،سنينأوأشهرفيإلاتقطعلاكانتالتي

.المكاتباتحالوكذلك،والراحةالامنمع،أيامفيالانتقطعوالقواطع

اخر،بعالمليجتمعبعيدلسفريتزودلكيضنائنهيبيعالعالمكانولقد

ويعرضونوالبحر،البرفيالشديدةالمشاقلهمتعرص!كانتماوكثيرا

العلم.فيرغبةذلككل،للمهالكأنفسهم

إلىالمدينةمنيسافر-عنهماللهرضي-الصحابةبعضكانلقدحتى

منمعاسمعاهواحدحديثفيليستثبتههنالكاخربصحابيليجتمعمصر

مجتإ!النبي

من(375()1ص5،و)ج62(ص،4)جأحمد"الاماممسند"ففي

أصحابمنرجلابلغ:قالعمهعن)2(منيبعنعميربنعبدالملكطريق

وهوإليهفرحل...يحدثأنهيك!ررالنبيأصحابمنرجلعن!سهالنبي

اخاهستر"من:يقول!شيمالنبيسمعتنعم:فقال،الحديثعنفسالهبمصر،

اللهصلىالنبيمنسمعتهوأنا:فال."القيامةيوماللهسترهالدنيافيلمسلما

وسلم.والهعليه

23185(.و)69165)1(

وفي"،"هييب:الثانيوفي"،"مسيب:الأولالموضعفيالمطبوعةالانسخةفيوقع)2(

منصور.بعدذكره"مانيب!-:المعارفداثرة-بمطبعتناالمطبوع"المانفعة"تعجيل

[.]المولف
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سمعت:قالجريجابنعن)1((531ص،4)جلدأيضاالمسند""وقي

فأتى..عامر.بنعقبةلىإأيوبأبورحل:قالعطاءعنيحدثسعيد)2(أبا

سمعت:قال.سمعهأحديبقلممجقي!النبيمنسمعتماحدثنا:قال،عقبة

إ.القيامةيوماللهسترهالدنيافيمؤمنعلىسترمن":يقول!ب!ماللهرسول

بمصر.كانعامربنوعقبة.ورجعفركبراحلتهفأتى

استشهدتالتيالاثارأنوهو،عجيبلاتفاقانتبهتهنالىإبلغتلما

مصر،استوطنوالشافعي،مصريسعدبنفالليثمصر،علىتدوربها

مصر،لىإفيهماالرحلةكانتالمسند""عننقلتهمااللذانوالأثران

كلاهما"المنفعةتعجيلو""التهذيبتهذيب"وكتابامصر،طبعالمسند"و"

!!المصريحجرابنالحافظتأليفمن

معجالساكنت:قالقيسبنكثيرعنوغيرهاداود")3(أبيسنن"وقي

جئتكنيإالدرداء،أبايا:فقالرجلفجاءه،دمشقمسجدفيالدرداءأبي

عنتحدثهانكبلغنيلحديث؟والسلامالصلاةعليهاللهرسولمدينةمن

-.ذلكغيريعني-لحاجةجئتما!ب!م،اللهرسول

لىيمشيهاخطواتبضععنيتثاقلأحدنافأصبح،القومكانهكذا

عالم.إلىبهاليكتبللبريدطوابعبهايبتاعأفلسببضعةيضنأو،عالم

)1(.)19173(

دالرة-بمطبعتناالمطبوع"التهذيبتهذيب"وفي،المطبوع"المسعد"فيكذا2()

ابو:ويقالسعد،)ابو":المنفعة"تعجيلوفيلاعمى(،سعد)ابو-:المعارف

]المولف[.سعيد(.

)3((14.)36
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يزوروهبأنالعلماءمنإخوانهيهتمفلممسألةفيأخطأعالممنوكم

ينشرأنأحدهميصنعماغايةبلشأنها،فييكاتبوهأوفيها،ويذاكروه

يبدعهأو،ويجفلهالعالمذلكعلىيشنعرسالةأومجلةفياعتراضه

.المطلوبعكس!النتيجةفتكون،ويكفره

الهندوفي،بخلافهوبالشامبشيء،بمصرفيهايفتىمسائلمنوكم

الخبطهذاوقعلماالعلماءبينجاريةالمواصلاتكانتولو،ذلكبخلاف

.والشقاقالنزاعلىإويؤولالافتراقخرقيوستعالذيالشديد

العصرفيخصوصاوالتعاونالتواصللىإالناسأحوجالدينوعلماء

تعمكادتبل،الدينيةالعلومفيالرغبةوقلتالالحاد،وباءفيهتفشىالذي

برأيه.أحدكلواستغنىعنها،النفرة

بينهمالمساقةتقربطرقيجادلإالتعاونلىإمفتقرونالدينفعلماء

معارضفيالدينيةالمسائلفيهاوتجلى،الحديثةالعلومالمتعلمينوبين

زيادةعنالوباءإيقافبذلكفيستطاع،العصريالتفكيروطريقتتفق

الله.شاءإنالمثمرةوالدعايةبل،المرضىلجةومعاالانتشار

إلاالداءيزيدلافإنه،والتضليلالتكفيروهو،الآنالمعروفالدواءفأما

البرصفظهر!فقطعهبرصأصابعهببعضظهررجلمثلومثلهإعضالا،

أعضائك!جميعتقطعأنقبلحنانيك:لهفقيل!إفقطعهابأخرى

لجوامعاحالذلكمنهمو.إليهبالإلماعأكتفي،واستعموضوعوهذا

لان؛أشدوالتعاونالتواصللىإاحتياجهافان،العلميةوالدوائروالمدارس

الذيالعصرهذافيخصوصاجمعاء،يضرالامةبعضهافيالنقص
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مابحسبوالتبديلفيهاالتغييرلىإالناسو]حتاج،التعليمنظمفيهاضطربت

المصلحة.تقتضيه

العالمفيالعلميةوالمعاهدالاسلاميةالمدارستكونأنالواجبفمن

علىالتعليمنظاملتوحيدبينهاوتواصلالمعموربالازهرصلةعلىكله

المدارسبعضنرىأنالمؤسففمن،العصريةالدواعيتقتضيهماحسب

سنة،ألفمنذمألوفاكانماعلىوالطبيعةالكلامبعلمطلبتهاتشغلتزاللا

فربما،السنينمنمئاتقبلألفتالتيبالكتبوالصرفالنحوفيوتشغلهم

أمه!ولدتهكيوممنهاخرجثمالمدرسةفيسنينالطالبمكث

بعض،منبعضهالاستفادوالمدارسلجوامعابينالروابطوثقتولو

العلمترقيةعلىواحدةيدافتكونبعضها،إليهيهتديبماجميعهاوانتفع

.الفائدةالقريبةالصحيحةالطرقواختيار،ونشره

تظفرمطبعةمنفكم،القياسهذاعلىالكتبوخزائنالمطابعوحال

بعضفيالكتابذلكيكونوقد،طبعهتريدكتابمنناقصةبنسخة

يحولالتواصلعدمولكنالعلماء،أحدملكفيأواخر،قطرفيالمكاتب

مضرةذلكفيفيكونناقصا،تطبعهأنفاما،بذلكالعلموبينالمطبعةبين

الخسارةمخافةخرى،مرةطبعهعنتعرضالاخرىالمطابعلان؛عظيمة

لىإالاقلوعلى،تلفهلىإذلكيوديوقد،طبعهتهملأنواما،المالية

.نشرهمنالمرجوةالفائدةتأخير

والخزانةالجليلةالمصريةللحكومةشكرنانعلنالمناسبةبهذهإننا

فوائدهلهوالعلمونفيدنستفيدأناستطعنامعهابالمواصلةفاننا،الخديوية

ذلك:فمن،عظيمة
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أخذتهاللبيهقي"الكبرى"السننمننسخةبإرسالعليناأفضلتأنها-

الشمسي.بالتصويرفيهاالمحفوظةالنسخةمن

.للبخاريالكبير""التاريخمنبنسخةوكذلك-

.الرازيللفخر"الدينأصولفيالاربعين"منونسخة-

"سورةثلاثينو"إعراب،للحاكم("لحديثا"علومبطبعلناوتكفلت-

ذلك.وغير،خالويهلابن

الله.شاءإنمستمرةمعهامواصلتناتبةىوسوفمنها،نستفيدنزالولا

العلماءأكابروبعضالمعمور،الازهرمننستفيدنحاولناوكذلك

فتفضلواطبعها،ينبغيالتيالكتبفيرأيهملاقتباسفكاتبناهمبمصر،

".لجمعيةا"برنامجفيأثبتناهكماذلكفيبارائهمعلينا

منالاجوبةووردت،لمالعاعلماءمشاهيرأكثرذلكفيوكاتبنابل

البرنامج.فيأثبتكمابعضهم

أعظممصروعلماءالمصريةللحكومةمدينةهذهفجمعيتنالجملةوبا

تباركاللهونسأل-،لىتعااللهشاءإن-مستمرابهماتصالنايزالولن،الدين

لجزاء.اأفصلوأهلهالعلموعنعنايجزيهمأنلىوتعا

عليهينطويوماالعلميةالدوائربينالعلميالتواصلأمثلةمنمثالهذا

ولاسيما،التواصلنطاقتوسيعلىإداعيةوالحاجة.العظيمةالفوائدمن

لىإمدرسةومنبلد،لىإبلدومنقطر،لىإقطرمنالوفودبعضبتبادل

مدرسة.
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الوفدهذاببعثهاالامرهذالىإالسبقبفضيلةمصرأخذتوقد

يكونوسوفالأقطار،منلغيرهالحةصاقدوةتكونأنوعسى،المحترم

لى.تعااللهشاءإنعظيمةثمرةالتراورلهذا

الاجلةالوفدلأعضاءنشكرالدائرةرفقاءالافاضلنيواخوانيوا

قلوبنافيماثلةالكريمةأشخاصهموستبقىبنا،وعنايتهمعلينا،تفضلهم

قينانفخوهاالتيالروحتزالولنأسماعنا،علىرنانةالتشجيعيةوكلماتهم

الكسلتعرفلابنفوسالعملفيالجددوامعلىلناباعثةوحنانهمبلطفهم

.-لىتعااللهشاءإن-المللولا

ليتكرر،طويلةمدةهاهناالوفدقامةطولالممكنمنكانلووحبذا

علماءقلوبفإن،والمذاكرةبالاستفادةالصدوروشفاء،بهمالعلماءاجتماع

الوفد،علماءعلممنالارتشافلىإمتعطشةحرىوفضلائهاالعاصمةهذه

بمذاكرتهم.والتشفي

-أخرىبعودةأنفسنانعللفإننامتعذرا،الوفدإقامةطولكانإذاولكن

لى-تعااللهشاءإن-ستبقىالتيبالمكاتبةوبالمواصلة-أحمدوالعود

.مستمرة

جانبالنايفسحواأنالوفدأعضاءالاجلةالأساتذةحضراتمنونرجو

ألطافهمعنبناغنىلافإنه،عنايتهممنبصلةويربطونا،صدورهممن

النه.شاءإنالمقبولةوالدعواتالعلميوالامدادبالارشاد

العلامخدمةفيالاجتهادلدوامجميعايوفقناأنلىوتعاتباركاللهنسأل

أعماله.ويثمرالوفد،مقاصدينجحوأن،والدين



العديثيلأالرسانلمجمك6242

وسائرالمعمور،الازهررجاللىإتحيتناالوفدنحملالختاموفي

مصر!ولتحيى!الازهرفليحيى،المصريينإخواننا

!لا!ه!



ال!ثهاى!ارجمع
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الشعرفهرس+3
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لفرس!ا

القرانيةالاياتفهرس-1

البقرةسورة

03[](ألدمآءويسفكفيهايفسدمنفيها>أتجعل

]99[<بيتتءاينخإلكأنزلناولقد>

[1]43(شهدالتحونووسطاأمهجعلنبهخوكذلك>

]177[<لفذبرينوعفدوإذابعهدهم>والموموت

[1]79(معلومتجأشهرلحبئ>

]233[<آلرضحاعهغأناراد>لمق

[162](حثةكمثلاللهسبيلفىلهضأفويعفقونالذين>مل

[282](الشهدآمنترضون>ممن

[282]<ولاشاليدلفحازكاسب>ولا

عمراناالسورة

[13](فآتبحونياللهنكنتمتحتونقل>

[75](إلكيؤده2بقنطاتامنهإنمقالكتفأهل>ومن

]79[<سبيلأالهاستطاعمناتبيتحضىالتاسعلى>ولله

[011](بائمعروفلآمرونلناسأخرجتأئهخير>كنتم

[221-121](...ائمؤمنذتبوئأهرمنغدو!وإذ>

[241]<اللهيع!ولضاالجنةخلوتدأنامحسبتتم>

[441](الرسلقتلهمنظتقدرسو!لمحمذإلاوما>

[551]<الجمعانافتقىيؤممنغنولو(الذينإن>

431

218

8

22

203

18

492

18

691

،3708

402

22،51

22

793

23



432

174[-]172<"والزسولللهاشتحابوين>

النساءسورة

]66[<اخرصأأوأنفسكماقتلوأأنعلثهخأئاكئتنا>ولو

[]142<الصلؤةلىقامواوإذاخدعهخوهوالله>مجدعون

[621]<ألز!ؤةثموتوتوآلصلؤه>واثمفيمين

لمائدةاسورة

<]3[دينكملكمكملت>آنوم

]6[<وامسحوالمراِفقإلىيديكمووجوهكتم>فاغسلوأ

[6]9<والصثونهادوأوالذيت"امنوأالذينإن>

[]59<تانكمعدلىذوابهء>صيم

الأنعامسورة

[131-211](...عدؤاشنطيننجصيلئجعلناوكذلك>

[112-1]18...(علتهللهبمراسممما>فكلو

لأعرافاسورة

32[]<اللهزينةحرئممنقل>

الأنقالسورة

[06](قؤمنأشتظغتممالهم>وأعذوا

[96-]68(...لمشكمسبئاللهثنئولاكتب>

التوبةسورة

47[-]46(فثئطهغانحعاثهغاللهكره>ولبهن

[61](نأهوودقولونالئئيوذونالذيتلينهم>

لعديثية1الرسانل!نا

22

81

355،356

203

175

892

203

16

001

702

918

402

23

26

،7،6572



رسالف

75[].(..اللهعهدمن>ورمنهم

[001]<والأدضارلمفجرينمنالأولونلشبقوت>و

[101](مئففونابالاثك!بتحؤلكموممن>

[501](روالمومنونورسولهعل!للهفسيرىاعملوأوقل>

[1]17<والأضارلمحهجريفوالنبىعلىالله%تالقد>

[11]9<المئدقينمعكونواللهاتقوءامنوالذجمتيأيها>

بفسسررة

]36[(شئاالمحقمنلابغنيلان>إن

433

355

21

68

25

21

036

891

<

<

<

<

<

<

بفسسررة

[1]7<فينولؤ!تاصتئابمؤمزأنتوما

لحجراسررة

]9[<له-لحفظونهـإناالذكرنزلنانحنإنا

النحلسورة

[52](الفيمةيومأؤزارهمكاملةلحملوا

[501]<اللهئايتيؤمنونلاالذينأممذبيقزىنما

[11]6(الكذبأتسمنفلصاتقولوأولا

مريماسررة

[45]<ألوغدصادقإنموكان

طهسررة

]63[(لسخزنفذان!ان

67

،99،176،202221

358

177

354

203



434

المؤسؤرسورة

]3[<معرضوناللغوعنهتم>واتذين

]8[(زعونوعهدهملامئتهمهموالذين>

النورسورة

[4](شهداءبازلبةلزيختوثمالمحصئتيزمونوالذين>

[1]9<ءاشوالذدىفىلفحشةدشيعانيحبويئالذينان>

[22](القرئي(فئلىيؤتوأنوالسعةمنكؤألفضلاولوأياتلولا>

[42]<عظيمعذاب.لهمنهمنوفشكئرهلنكلو>

القرقانسورة

]53[<أجابئ>فئ

[27]<ما!رامىوألنغوباعشو،إألونرالمجثتهدونلانذيفوا>

العنكبوتسورة

[86](!ذبااللهعلىافتريمضنأطلمومن>

[96-86](...كذبأؤ!ذبااللهعلىاقزىمضنأطلمومن>

[96]<فيناونجهدلذينوا>

الرومسورة

[2]4<البزقءايانه-يرسيمومق>

السجدةسورة

[02-1]8<لايم!تتونسقأفا%مومناكمنكانأفسبم>

لأحزاباسورة

[12]<أسوخسنةالمحهرشولوفىلكتملقدكان>

العديثيةالرسانلمجمولح

036

036

18

23

225

928

036

891

9،001

201

492

291،691



رسالف

721[<وألجبالوالأرضآدسشتىل!لامانةاعرضناإنا>

مللرسورة

[21](أجابئ>ملخ

صسورة

]33[(والأعاناق!بالسوق

الزمرسورة

32[1<بالصدقكذبأدئه!كذبممنأطلم>فمن

641[<أعبدتآصرونيفغيرأللهقل>

الشورىسورة

[(]21لدلىمنلهمشرعوشر!ؤالهمتم>

الزخرفسورة

881[<دربوقيله->

محمدسورة

[03-192<5.ـ0قلو!هممرضفىالذيفحسبأتم>

[103<بسيمهؤفلعرقنهملافىشبههض>ولونشاء

37[361-.<..ولفولعبالدنياأ!يؤة>إنما

435

356

928

42

891

392

153،175

203

24

96

81

الفتحسورة

12[811<يايعوفيإدالمؤمنبعناللهركأ>لقد

12[2]9<بي!نهمرحمآءالكفاركلشداءمعه،والذيناللةزسول>مخمد

لحجراتاسورة

74022"7"0"18-761"]6[<فتبئضوأبنبافاسقجاءكمنءامنوالذينيأيها>



436

]7[<لضغالامئىمنفىكعيرلؤيظيعكلاللةرسولفيكمأت>وأعلمو(

]9[<فاصلحوألمجهمااقنتلوالمؤفينمنطالهفئاند!ن>

[01]<إحؤةالمؤمنونإنما>

[11]<فوممنقومٌيسخرلاءامنوأانذينجمايها>

[41]<أفسلمنافولواولاكنتزمنوألخقلءامئاالاضاب>قالت

الذارياتسورة

[01]<الخزصونقسن>

[5]6(ليعبدونإلالالضىواالجنوماخلقت>

النجمسورة

32[-31].(..يخزىالأرضفىوماآلسمؤتفيماويته>

لحديداسورة

[01]<وئئلالفتغقتلمنأنفقفنمنكملمجستنويلا>

لحشراسفس

[01-]8.(..ديخرهممنأخرجواالذينالمهخرين>للفقراء

المنافقونسفس

[1](...المتفقونبىجا!اذا

[4]<عييهم>يخسبونكأصتحم

الطلاقسورة

[2](منكلعدليذوئ>وأشهدو

لمرسلاتاسورة

]36[(فيغذرونلهغ>ولايودن

العديثيةلرسانل1!ل!

71،81

123

18

52،86

891

17

22

21

355،356

16

392



الفارس

الشرحسورة

[7](فآنصتفرغتفإذا>

الماعونسورة

[5هم(]4-لذين!>فويلأللمصلين

الاخلاصسورة

[11<حدآللههو>قل

!!!

437

918

355

391



438

(1والاثار)الأحاديثفهرس-2

عليوبيننفسهبيناخى

ثلاثالمنافقاية

الصفةاصحابياأبشروا

تطلبوأنتيكفيكماعندكادمابن

لجنةاأهلكهولسيداوعمربكرأبو

بيتاالشيطانتدحليأنأتريدين

لمؤمنافراسةاتقوا

حرامهوحرمواحلالهأحلوا

كائنهوبماع!ي!النبيأخبرني

بعديمنالامةيليأنهأخبره

ليادعي

حديثععيبلغكمإذا

فانصتواقراإذا

قومااللهبعبالقيامةيومكانإذا

السلاحأخيهعلىأحدهماحملالمسلمانإذا

أخاهالرجلوعدإذا

هذهليلتكمأرأيتكم

اعطيهنمنأربع

معافقاكانفيهكنمنأربع

فصلارجع

الاثر.لىإ"*"برمزت(1)

لعديثيلأالرسانلامجمولح

353

936

038

926

116

304

148

914

914

914

147

293

118

354

33

382

353



لفهارس

القيامةيومعذاباالناسأشد

لخيلا!ك!عرواللهرسولاطعمنا

المحرمادلهشهررمضانبعدالصيامأفضل

سلماأقدمكم

مسكيناأحينياللهم

احتسبتمالكإنأما

)شريك(شهادةعليهأقبللمأنكرلوإنهاما*

ادلهكتابلحديثاخيرفانبعدأما

!ك!عروللنبيطعامااصنعيسليمأمطلحةبوأمر

سرحبيأبناللهعبدبقتل!كتي!النبيامر

نتصدقأن!لجدادلهرسولأمرنا

الصديق(بكر)أبونعبدونالذيإلهكممحمدكانإن*

لجنةااهلأدنىإن

فليكفكبياللحوقأردتإن

ههناالايمانإن

كعب(بنمحمد)كلهاالاركانيمسحكان!كشروالنبياصحابمنرجلاأن*

وثلائينخمسبعدستزولالاسلامرحىإن

أحدلموتيكسفانلاوالقمرالشمسإن

شجرةالجنةفيإن

ثلاثةلاحدإلاتحللاالمسألةإن

لثلاثةإلاتحللاالمسالةإن

النبوةكلاممنالناسأدركمماإن

المكنونكهيئةالعلممنإن

البركنوزمنإن

943

381

901

121

914

385

112

97

991

117

23

373

793

911

378

116

291

31

116

911

46

38

386



رجبفىمرةاعتمرمج!يروالعبيإن

الاخرالعشرفىيعتكفكانمج!مالنبيأن

العربسابقأنا

قلبهاللهنورالذيهذالىإانظروا

)عائشة(يليسلالمنجديدلاإنه*

)سعد(المعارجلذوإنه*

خليليإنك:السلامعليهإبراهيملىإلىوتعاسبحانهاللهأوحى

بثلاثمجصيروحليليأوصاني

والتنعمإياك

المؤمنأيكذب

كذابالمؤمناأيكون

لكمقلتكنتإنيالناسأيها

الصلاةإقامعلىمجصيرواللهرسولبايعت

أربعونامتيبدلاء

(عباس)ابن(الاسلامعنترتدالمراةفي)تحبس*

وثلاثينلخمسالاسلامرحىتدور

(البصريلحسن)االقنطارتفسير*

مخطومةبناقةمج!مالتبيلىإرجلجاء

بيأباعني:إفقال!ث!مالنبيلىإرجلجاء

عمرو(بنلحسن)ابحديثهريرةبيأعنحدثت*

الفرجإلىالنظرحديث

الصلاةفيقومهإمامةفيمعاذتطويلحديث

القبورتسويةفيعليحديث

بينلحراموابينلحلالا

العديثيةالرسانلمجمولح

28

211

941

388

993

191

371

204

358

358

355

012

093

312

31

،3708

113

113

236

148

116

251

،36،186212



لفرسا

حالكلعلىللهالحمد

عدنبينماحوضي

القبلةلىإمقعديحولوا

البراز!ك!والنبيخرج

عاماثلاثونلخلافةا

قرنيالعاسخير

جاريتانوعنديالتشريقأيامفيع!يبماللهرسولدخل

يريبكمادع

النصيحةالدين

الابوابهذهسدوا

المحرمتدعونهالذيادلهشهر

اللهعنعقلالذيالعاقل

ذهبامكةبطحاءلييجعلأنربيعليعرض

(الخطاببن)عمرأبوساالغويرعسى*

سنتيعنرغبقمن

الصديق(ببكر)ابوارتددننسوةقتل*

بخدمتهمفقامع!م!مالنبيعلىلنجاشيوفدقدم

استقمثمبادتهامنتقل

قالإلايك!ذ!اللهرسولخطبناقلما

اعتكفيك!مإذاالنبيكان

صائموهويقبل!النبيكان

الصلاةفيمناكبنايمسحجمم!دالنبيكان

يماريولايداريلاكان

حائضوهيع!ي!اللهرسولترخلكانت

26

441

291

037

148

993

32

،03

804

186

012

123

704

593

55

691

312

793

387

357

701

801

146

801



الصدقةكتاب!اللهرسولكتب

المجاهرينإلامعافىامتيكل

جم!ب!راللهرسولعهدعلىنفعلهكنا

بم!برواللهرسولأظيبكنت

حارثةياأصبحتكيف

الصفةاهلواذعأعطيكملا

لهمانةلالمنإيمانلا

بهاتينتأكلوالا

تحابواحتىتؤمنوالا

الضيعةتتخذوالا

عليياتخبرهمالا

أحدكمعلىتصليالملائكةتزاللا

مساجدثلاثةلىإإلاالرحالتشدلا

ظلمانفستقتللا

بخمسإلاوترلا

ظعامكمعلىتفترقونلعلكم

(عباس)ابنأسوةاللهرسولفيلكمكانلقد*

سلمة()أمغريب:قلتسلمةأبوماتلما!

الصدقةتمرمنتكونأنأخشىنيلولا

بالنوافلليإيتقربعبديزالما

)حذيفة(صليتما*

وللدنياليما

(هريرة)أبوحديثاأكثرأحدجم!ي!راللهرسولاصحابمنماك!

أربعةلهفيشهديموتمسلممنما

الرسانلمجمولح

،379

يثيةلعدا

532

3.05

701

183

693

753

148

012

604

193

802

913

391

116

902

384

236

94



لفرس

عائشةياهذاما

يكذبالرجليزالما

الناسأمنهمنالمؤمن

تمنمؤلمستشارا

المسلمأخوالمسلم

بمصيبةأصيبمن

كفاهاللهلىإانقطعمن

شيءاللهعنبلغهمن

كفاهاللهعلىتوكلمن

المرءإسلامحسنمن

أربعينمتيعلىحفطمن

بالسوادخضبمن

هدىلىإدعامن

مثلفلهخيرعلىدلمن

الدنيافيالمسلمأخاهسترمن

الدنيافيمؤمنعلىسترمن

حسنةسنةسنمن

سيئةسنةالاسلامقيسنمن

اللهسبيلفييوماصاممن

الاخرواليومبادلهيؤمنكانمن

متعمداعليكذبمن

رجلمنيعذرنيمن

بهاللهبدأبمانبدأ

التكلفعنع!ع!اللهرسولنهانا

443

893

935

،9684

113

148

383

185

383

385

363

914

114

113

042

421

114

،3751

911

118

186

55

892،992

204



444

المسيب(بن)سعيدسماعهيلذماهذا*

ععباللهرسولفرضهاالتيالصدقةفريضةهذه

وجبت

صاحبكعنققطعتويلك

ورعاكنهريرةأبايا

(الخطاببن)عمرلجبلاساريةيا*

الانفاقيحباللهإنعمرانيا

المتعففةالعليااليد

عليهكنفهيضعحتىربهمناحدكميدنو

الخلالعلىالمومنيطبع

!!!

العديثيةالرسانلمجمولح

532

393

473

375

293

358،935



ل!رس

القافية
عذبا
عطرات

للجمرات
ينضح

الواضح
متجدد

زيدبنحماد

فتجزع

وناقع

للمعارف

فينطق

الفستقا

نؤكل

نحاوله

مثله

لهاإبقا

الشعرفهرس-3

البحر

طويل

طويل

طويل

طويل

كامل

كامل

مللرامجزوء

ملكا

جزر

مللكاامجزوء

يلطو

جزر

يلطو

يلطو

مللكاامجزوء

برمتقا

!!

القائل

ربيعةأبيبنعمر

الثقفياللهعبدبنمحمد

)؟(المسيببنسعيد

بيص[]الحيص

]زيادالاعجم[

الباهلي[احمربن]عمرو

المباركابن

المزموم[]مويلك

لمؤلف[]ا

]ابونخيلة[

]زيادالاعجم[

جرير

الشافعي

الطائي[جوينبن]عامر

!

445

الصفحة

092

904

314

592

928

228

392

092

257

392

928

292

88

803

592



446

لابريا

جريلآ

سيلولاا

موسىبنادم

صالحبنأبان

العطارأبان

البزاريحمدأبنإبراهيم

محمدبناحمدبنهيمإبر

الاشعثبنإبراهيم

حبانبنإبراهيم

حميدبنهيمإبر

حنيفةأبيبنإبراهيم

نيالحوراإبراهيم

حيانبنإبراهيم

خثيمبنإبراهيم

لخضربنإبراهيم

سعدبنهيمإبر

سعيدبنإبراهيم

الافطسسليمانبنإبراهيم

طهمانبنإبراهيم

عليبنإبراهيم

عليةبنإبراهيم

الاسلميمحمدبنإبراهيم

العديثيةالرسائلمجمولح

الأعلامفهرس-4

403،503

023

243

382

39

116

347

347

378

375

383

241

241

241

938

241

241

241

804

193

265

387

348

348

273البخاريمحمدبنهيمإبر

،317904،الشافعيمحمدبنإبراهيم

014

بناللهعبدبنمحمدبنإبراهيم

042جحش

بناللهعبدبنمحمدبنإبراهيم

اللهعبيد

يحيىأبيبنمحمدبنإبراهيم

مرةبنهيمإبر

لمنذرابنإبراهيم

نيالصنعاميمونبنإبراهيم

الكوفيميمونبنإبراهيم

النحاسميمونبنإبراهيم

،137،138،262النخعيإبراهيم

،266،276523

الهيثمبنهيمإبر

،121كعببنابي

الابي

لاثرم

،03الاثيرابن

الحسينيبكأحمد

بكاربنحمد

لجباراعبدبناحمد

024

927

131

252

024

024

024

،265

271

243

343

282

692

246

926



رسالف

032كملحااحمدأبوأ

،46،94،57.011حنبلبنأحمد

121،122،123،124،913،

941،915.016.161،916،

172.173،175،018،184،

391،،922،236،248924،

1،26.266.273.274،276

،277،278،927،028،281

،28230،3،313،316317،

9،310.321،32،3234،32

،328،336،9330.34342،

،3434،34،348،358،367

،371.937،038.384،593

،693،893004،204،504،

414،174،024

318خالدبناحمد

317زهيربنحمدا

248هارونبنزيدبناحمد

318مريمأبيبنسعيدبناحمد

904المعدانيسعبدبنأحمد

2634،32043،المصريصالجبنأحمد

393العباسيبنأحمد

004الواسطيالعزيزعبدبنأحمد

204لايادياللهعبدبنأحمد

374لوارثعبدبنأحمد

304لرازيعليبناحمد

893المقرئعليبنأحمد

447

093هارونبنعيسىبناحمد

162الكرابيسيحمدأ

593المستمليالمباركبنأحمد

261الدمشقيمحمدبنأحمد

404عبدوسبنمحمدبنأحمد

376القحطيمحمدبنأحمد

248الموتابيبنمحمدبناحمد

347348،الشافعييحيىبنأحمد

704مالكبنيحيىبناحمد

117يونسبنحمدا

904لجديالاخضر

111نيالخولاإدريسأبو

55حارثةبنزيدبنأسامة

641،318الازرقإسحاق

147لحجازيإسحاقابو

383حسانأبيبنإسحاق

162راشدبنإسحاق

،911،081،471راهويهبنإسحاق

951،061،172،652،303،

1،32343

262،273،،135السببعيإسحاقأبو

،283،893993

117اللهعبدبنإسحاق

471،228،922الفزاريإسحاقأبو

لمطلبياإسحاقبنمحمد-إسحاقابن

993محمدبنأسد

083موسىبنأسد



448

373اسلم

453(السلام)عليهإسماعيل

693004.لجرجانىأحمدبنإسماعيل

،611،171خالدأبيبنإسماعيل

،265274

927خليفةأبيبنإسماعيل

64عليةبنإسماعيل

471،941.072عياشبنإسماعيل

914عياشبنإسماعيلابن

204التيمييحمىبنإسماعيل

46،2427،277الإسماعيلى

413لمسابنالاسود

94الاسودابو

265الملكعبدبنأشعث

543(لحسناأبو)الاشعري

241محمدبناصبغ

142نباتةبناصبغ

09،210،3403الاصمعي

092لاعرابىابن

268،،42،75901،الاعمش

،278.283504

316صيفيبنأكثم

012،112()الجوينيلحرميناإمام

59،3404،504مامةأأبو

371372،يعلىبنأميةأبو

992لسنباوي(محمدبن)محمدالامير

91الانباريابن

لعلإشية1الرسانلمجموع

226الحميدعبدبنأنس

،94،901مالكبنأنس

171.185،،23445،2926،

0،27.692،357،3770،93

293

131،793الأوزاعي

374معاويةبنإياس

46،061،162نيالسختياأيوب

374محمدبنأيوب

261ليماميأيوب

421أيوبأبو

84الباقلاني

،05.55،56،57،801901.لبخاري

،111،115،116،118911،

.124،125،133،915،172

،175،791،502،922،023

،234،236،248،251،254

،255،256،263،265،267

،027،271،272،278،281

،282،034،353،367،372

،377،937،384،793،993

،304،404،504،604413،

424

204البختريأبو

13ناجيةبنءالمر

393493،سعانبنبرد

092بريابن



لفرسا

55بريرة

117سعيدبنبسر

993عبيدبنبشر

503،603،347348،المريسيبشر

312بشكوالابن

927زاذانبنبشير

265المهاجربنبشير

268،275،،013،481الوليدبنبقية

،277204

246ميمونةابيبنبكار

042الاعنقبنبكر

241بشربنبكر

038الداهريبكربو

226الصبغيبكرأبو

،234،235،926312،بكرالصديقأبو

،373،793804

135عياشبنبكرابو

243المروذيبكرابو

042يونسبنبكر

56،171،118بكرةأبو

462(مخرمة)والدبكير

241بشربنبكير

247البجليعامربنبكير

272حكيمبنبهز

332،347،348البويطي

123،168،181،391،237،لبيهقي

،924،025،256،262،283

944

2،31،332،357،358،375

،382،504424

،901،411،221،421يلترمذا

651،291،152،972،453،

373،973،683،493.593،

304،604،314

927سليمانبنتليد

021الداريتميم

243ثعلبةبناللهتيم

027293،نيالبناثابت

384يزيدبنثابت

192،29،2992،403ثعلب

355356،حاطببنثعلبة

147مسلمبنثعلبة

543الثلجيابن

021،073ئوبان

228272،083،لحمصدايزيدبنثور

714ثورابو

،53901،011،411،اللهعبدبنجابر

185،991،،235،271،283

378

927الجعفييزيدبنجابر

993جابرابو

0،28368لجاروداابن

266نضيربنجبير

،4،23672،272جريجابن

،273004،104،124



045

383304،413،جريرابن

021لبجليجرير

612حازمبنجرير

123،4،22226لحميداعبدبنجرير

345درهمبنالجعد

303أحمدبنجعفر

388برقانبنجعفر

493سليمانبنجعفر

186،991الصادقجعفر

303لخوارزميمحمدبنجعفر

341الصائغمحمدبنجعفر

993محمد)؟(جعفربن

122وحشيةأبيبنجعفر

55،65جميلةأبو

123،421سفيانبنجندب

387الجنيدابن

934جهضمابن

228345،نصفوبنلجهم

23155،2937،،185لجوزيابن

092لجوهريا

،39،521،441،541حاتمأبو

641،741،841،032،562،

672،572،762،082،043،

67،3،3779،37،383504

،0،2355،2562حاتمأبيبن

،26230،36،03،322،033

،332،377،938414

العديثيلأالرسانلمجمو!

364خليفةحاجي

704أسامةأبيبنلحارثا

142سعيدبنالحارث

142شريحبنلحارث

243كلدةبنلحارث

381مالكبنالحارث

374مسكينبنلحارثا

385386،هشامبنالحارث

926الاعورلحارثا

911،021،162.282حازمأبو

32بلتعةأبيبنحاطب

،94،701،901.011،168.018لحاكما

181،291.231.،235262،

،26365،2،274276،281،

،28240،313،3،317931،

0،34،368،372،937،385

،393604،704،424

693سهلبنحامد

004الهروياللهعبدبنحامد

386لرفاءمحمدبنحامد

693يحىبنحامد

،54،94حبانابن

512،023،4،26،265672،

0،27،271272،،273274،

،275،278،9270،28281،

،282،3130،34،383،387

،393،593604



رسالف

027ثابتابيبنحبيب

277ارطاةبنحجاج

،0.5،56801،901العسقلانيحجرابن

125،163،164،01،2112،

،233،234،2470،25254،

،261،3034،34،936،375

50،413،4174،18،4124

،35531،163،المكيالهيتميحجرابن

167،174.187،802

25،27111.115،حذيفة

004وحثيبنحرب

277الرقاشيحرةبو

993حفصبنحرمي

23125،2962،حزمابن

332934،القدسيلحساما

،3708،البصريلحسنا

901،541،،235،237266،

،273،277،355.357،375

،376،378،383493

266التميميبنلحسنا

275جوصابنلحسناأبو

276حوشببنلحسن

072ذكوانبنلحسنا

5.31316زيادبنلحسنا

275،378،388،سفيانبنلحسنا

،938193

222صالحبنلحسنا

451

013الزياديعثمانبنلحسنا

904،014منصوربنعليبنالحسن

936يحيىبنعليبنالحسن

31186،طالبأبيبنعليبنالحسن

222028،عمارةبنالحسن

236عمروبنلحسنا

145عياشبنلحسنا

232267،،136القطانابنلحسناأبو

924حليمبنمحمدبنالحسن

237لحنفيةمحمدبنبنالحسن

281اللهعبدبنمحمدبنالحسن

272مدركبنالحسن

266مسعودبنالحسن

293الرحمنعبدبنالحسين

356الاهدلالرحمنعبدبنالحسين

343اللهعبدبنالحسين

028يساربنعطاءبنلحسينا

385العطارلحسيناأبو

385التميميعليبنالحسين

32332،طالبأبيبنعليبنالحسين

276الكرابيسيحسين

271منصوربنحسين

261قد1وبنالحسين

118حصين

893الحصينأم

261328،غياثبنحفص

345،347،348لفردحفص



022العاصأبيبنالحكم

222،224266،،913عتيبةبنالحكم

3680،37،378936،الترمذيلحكيما

237الحلاج

266اسامةبنحماد

64،901،011.228زيدبنحماد

382.293693.سلمةبنحماد

266سليمانأبيبنحماد

145الحماني

936السكريحمزةأبو

312السهميحمزة

277الربيعبنحميد

072الطويلحميد

ا-21124لحميريالرحمنعبدبنحميد

121122،لزهريالرحمنعبدبنحميد

293393،القيسيعليبنحميد

441عبيدبنتحميدة

112،172،603لحميدي

،158،915،161،20،2287حنيفةابو

،692،312،3134،31316،

،3225،32،328.9320،33

،331،332.333،335،336

،337،338،3434،34345،

347

388938،لحواريابيأابن

375حوشب

292حيانأبو

العديثيةالرسانلمجمولح

24النميريحيةابو

028مصعببنخارجة

385الاحمرخالدابو

317سعدبنخالد

262الصلتأبيبنخالد

54،2246الواسطياللهعبدبنخالد

282القرشيعمروبنخالد

593ءالفرخالدابو

40،4504مخلدبنخالد

223267،معدانبنخالد

038مهاجربنخالد

،54،246،2262لحذاءامهرانبنخالد

،272

381السكسكييزيدبنخالد

424خالويهبن

027،331334،خزيمةبن

374375.سلمةبنخطاب

02.92،35،48،البغداديالخطيب

،131.136،138،916،183

،231،237،244،263،287

،692،314،332،338،341

365،368،413،414

154،167لشربينيالخطيب

936محمدبنخلاد

251الأربعةالخلفاء

418حلكانابن

504خليفةابو



لفرسا

162لحافظاالخليلي

،135،9،22552خيثمةبياابن

56،2426،318

275الجعفيخيثمةبو

135،922النسائيخيثمةابو

،95،132الدارقطني

162،262،632،462،662،

672،682،962،072،172،

272،732،472،572،672،

772،782،972،082،182،

822،21،304،334،3،372

704

ميارلدا

،311وددابوا

152،262،

672،913،

453،137،

314،124

لسيلطيااوددابوأ

هريلظااوددا

المحبربنداود

الدبيثيابن

دحيم

الدرداءابو

الدقيشأبو

العيددقيقبن

الدمياطي

،122

،267

،335

،373

،161

،271

،336

،377

41،75،256

303

164،166

172

،023

،274

،034

،004

267

343

704

232

421

092

174

232

453

403الدنياأبيابن

581،631،167نيالدوا

023،253بيالدولا

368،383104،الديلمي

937ذئببياابن

231،232،236،238،،291لذهمي

94،2025،532،62،2266،

،267،268،926،274،276

،373،937،384،385404،

604،414

492سياؤلرا

يزلرالفخر-يزالرا

381محمدبنراشد

332333،الاندلسيعيالر

288لراغبا

121خديجبنرافع

211الصايغفعرأبو

722الرافعي

171،118خراشبنربعي

992الربعي

381382،بدربنالربيع

192،303،403،سليمانبنالربيع

،703،332038

234صبيحبنالربيع

123نافعبنالربيع

522حيوةبنرجاء

393493،نيالخراسارجاءابو



454

255رجبابن

113رزينأبو

927سعدبنرشدين

392لرضي

504الرمادي

082عبادةبنروج

123زائدة

422زاذان

371حمدهربنز

41،75.76،274،283ابوالزبيرالمكي

321الزبير

404زحربن

023،،39145،016،زرعةأبو

،275،276،282،313931،

،367377

451،461،761،722لزركشيا

503،023نياعفرلزا

541حكيمبنزكريا

541،267زالدةبيابنزكريا

168الغبريزكرياأبو

387دالزناأبو

،06،701،801،031،431لزهريا

322،522،622،832،572،

082،58.3683

لعلاءبنزهير

معاويةبنزهير

بيالاعرازيادأبو

914

،117271

092

العديثيةالرسانلمجموع

385بارويهبنزياد

267سودةبيأبنزيادة

381الحباببنزيد

388الزرقاءأبيبنزيد

453أرقمبنزيد

144262،373،سلمزيدبن

144زيدالعمي

226أنيسأبيبنزيد

237ثابنتبنزيد

248هارونبنزيد

511وهببنزيد

792لزيلعي

55جحشبنتزينب

693السائب

0،23،27830،350،3333الساجي

374375.سارية

267الجعدأبيبنسالم

418(الدينلكبير)تقيالسبكي

021،227346،)التاج(لسبكيابن

48،156،168،181،السخاوي

،021233،418

204ينعمبنالسري

9330،34143،النعمانبنسريج

45،922،254،263،سعدابن

،266،278،927.3120،34

.69350،4414

604الاخرمبنسعد



الفهارس

146الانصاريسعيدبنسعد

191وقاصأبيبنسعد

124)؟(سعيدأبو

014)؟(سعيدبياابن

145زدشنوءةأبوسعيدمن

385الاشجسعيدأبو

993بشرسعيدبن

936حاتمبنسعيد

385304،،911،012الخدريسعيدابو

503القداحسالمبنسعيد

،181،911المقبريسعيدأبيبنسعيد

371

267204،العزيزعبدبنسعيد

234،،431،541عروبةبيابنسعيد

،267272

804زريقبنمحمدبنسعيد

378937،الوراقمحمدبنسعيد

028المرزبانبنسعيد

404مريمابيبنسعيد

،013،137،138المسيببنسعيد

691،،22590،4014،114

441،381هلالابيبنسعيد

993يزيدبنسعيد

،137،138،541،228الثوريسفيان

،927،267،282،343372

387الثقفياللهعبدبنسفيان

46،83،901،112،عنةبنسفيان

455

،013،13443،194،1،262

،267،321،69300،410،4

504

سفينه

الفارسيسلمان

037،386،،801،161سلمةابو

سلمةأم

تمامبنسلمة

266،السلمي

سليمأم

بلالبنسليمان

371،الخرازالربيعبنسليمان

طرخانبنسليمان

الرحمنعبدبنسليمان

ناجيةبنمحمدبنسليمان

،112،225يساربنسليمان

حرببنسماك

جندببنسمرة

،231،232442،السمعانيابن

4،25،938413

31

204

793

262

926

117

372

268

593

226

224

235

،924

السندي

السنوسي

أسلمبنسفر

سعدبنسفر

الحدثانيسعيدبنسويد

نصربنسويد

سيبويه

493

936

91،1،261282

277

122

192



456

لحسينياالسيد

البطليوسيالسيدابن

،416،651السيوطي

،3670،37،376

414

الشابد

451،671،891الشاطبي

35،38،،91الشافعي

162،166،175،

291،391،491،

012.5،22266،

287،،288928،

49.259،2792،

00،310،3203،

50،360،3703،

0،311،31312،

5،31،316317،

0،321،32،322

5،32،327،328

،331،332،333

،336،337،338

،3434،34534،

،3489،34174،81

الشافعيعم

165شامةأبو

شاهينابن

الضبيشباك

792

092

،185،253

،37713،4

،365

،184

،591

،926

،192

،892

،303

،803

،313

،318

،323

،932

،334

،933

،346

4،21

383

413،

،7،08

،091

،691

،275

،292

،992

،403

،903

،314

،931

،324

،033

،335

،342

،347

225

،166،017

231

262

العديثيةالرسانلمجمو!

231الذهليشجاع

181،911الخزاعيشريجأبو

523القاضيشريح

404نمرابيبناللهعبدبنشريك

31،97481،268،شريان

،75011،122،123،124.،14شعبة

132،137،913،441،222،

،224،228،262،266267،

،282283

31،145،267الشعبي

عمرو(لد)وشعيب

ايوببنشعيب

اللهعبدبنشعيب

سلمةبنشقيق

عطيةبنشمر

النبنتريني

الشعفرى

عبادبنشهاب

شيبانبنكثيرشيبانابو

378،793،،172شيبةابيابن

لاصبهانيالشيخأبو

ومسلم()البخاريلشيخان

شيرويه

حليفةحاجي-الظنونكشفصاحب

0،27صاعدابن

نيالصاغا

الاخضرابيبنصالح

926،

268

027

271

251

604

231

403

116

381

025

018

273

381

253

028



لفرس1

123حنبلبنأحمدبنصالح

032جزرةصالح

378937،حسانبنصالح

801،937حسانأبيبنصالح

293يونسبنمحمدبنصالح

452خانحسنصديق

271275،صالحبنن1صفو

،136،651،017،173الصلاحابن

1،22472،

376377،الهرويالصلتبو

493طارقابو

043طالبأبو

963لسلفيطاهرأبو

936المسددبنطاهر

262طاووس

38249،3504،414،نيالطبرا

248الطحانابن

48،332الطحاوي

793893،زيدبنطلحة

228مصرفبنطلحة

235271،نافعبنطلحة

117الانصاريطلحةبو

123اللهعبيدبنطلحة

382حبيببنطلق

91خويلدبنطليحة

375الززادالطيبأبو

،55.701،801،133،913،431عائثة

457

،147،148،262،265،321

،378،193،893993،804

904واللبنالعاص

211الاحولعاصم

31313-1النجودأبيبنعاصم

704كثيربنعباد

278منصوربنعباد

381الوليدبنعباد

يعقوببنمحمد-الاصمالعباسأبو

9،22318الدوريعباس

118172،حميدعبدبن

،4،2135،137،916البرعبدابن

،236،316،317،318931،

0،324،32،335،336،337

،338،9335،34،346934

347نيالهمذالجباراعبد

271عطيةبنالجليلعبد

268الحقعبد

263نافعبنربهعبد

037متويهبنأحمدبنالرحمنعبد

421،521إسحاقبنالرحمنعبد

403الاصمعيأخيبنالرحمنعبد

54،2246بكاربنالرحمنعبدأبو

387الزنادأبيبنالرحمنعبد

281أنعمبنزيادبنالرحمنعبد

363،365،السلميالرحمنعبدأبو

-367،936382



458

163الاهدلسليمانبنالرحمنعبد

271مسعودبناللهعبدبنالرحمنعبد

117ليلىأبيبنالرحمنعبد

271المحاربيالرحمنعبد

914مغراءبنالرحمنعبد

،168،171،172مهديبنالرحمنعبد

173،018،181،182،183،

،922،338.93317،4418

268926،.013،172الرزاقعبد

00،4104صالحبنالسلامعبد

804الاويسىالعزيزعبد

386روادأبيبنالعزيزعبد

272البصريالقرشياللهعبدبنالعزيزعبد

281وهببناللهعبدبنالعزيزعبد

388938،عميربنالعزيزعبد

94،2452الازديالغنيعبد

332المقدلصيالغنيعبد

225ابيبناللهعمد

،161،922حنبلبنأحمدبناللهعبد

،303،933

317318،الرحمنعبدبنالاميراللهعبد

251بحيربناللهعبد

014خلفبناللهعبد

226داودأبيبناللهعبد

293704،ديناربناللهعبد

32291،الزبيربناللهعبد

281سمعانبنزيادبناللهعمد

عبد

عبد

عبد

عبد

عبد

عبد

عبد

عبد

عبد

عبد

عبد

عبد

عبد

عبد

عبد

الله

الله

الله

الله

الله

الله

الله

الله

الله

الله

الله

العديثيةالرسانلمجمولح

131،114سخبرةبن

32سرحأبيبن

904سعدابيبن

804سلامبن

191سلمةأبيبن

374الاشعثسليمانبن

175،.141،124عباسبن

291.391.،691،262،312

،382،936.384793

014الشافعيالرحمنعبدبن

386387،العزيزعبدبن

262عطاءبن

،2805،45.013،عمربن

461،061،185،291،262،

.374،038،381،386،293

،793704

904الوراقعمروبن

235236،لعاصبنعمروبن

147،016،281381،لهيعةبن

،211،221،641لمباركابن

176،12،2282،922،،238

،275،313،364.385593

793704،عليبنمحمدبن

172مروانبن

31،271،مسعودبن

،277،203604

384الجمحيمعاويةبن



رسالف

18عاصمبنمعاويةبناللهعبد

17نجيحأبيبناللهعبد

97،28287،نميربناللهعبد

18الحرانيقدوبناللهعبد

49الخراسانيواقدبناللهعبد

263،33847،وهببناللهعبد

11يزيدبناللهعبد

19يساربناللهعبد

33يوسفبناللهعبد

27لعزيزعبدبنالمجيدعبد

54سليمانأبيبنلملكعبد

27202،،123عميربنالملكعبد

الاستراباذعديبنمحمدبنالملكعبد

،244403

مروانبنالملكعبد

99الواحدعبد

96ظافربنالوهابعبد

27عطاءبنالوهابعبد

18مجاهدبنالوهابعبد

81العطارعبدوس

51عميرعبيدبن

سلامبنالقاسم=عبيدأبو

49الناجيعبيدأبو

الهرويعبيدأبو

52مسعودبنعتبةبناللهعبدبناللهعبيد

59زحربناللهعبيد

64البغداديعمربناللهعبيد

3

3

3

3

ي

945

123الرقيعمروبناللهعبيد

272الاسودبنعبيدة

277مسعودبناللهعبدبنعبيدةأبو

014عيابأبو

318404،الدارميسعيدبنعثمان

277شيبةأبيبنعثمان

42،43،57عاصمبنعثمان

282الرحمنعبدبنعثمان

804عروةبنعثمان

0،3،31391عفانبنعئمان

273عمربنعثمان

303المازنيعثمانأبو

037الحرانيمحمدبنعثمان

701مروةبنعثمان

112لنهديعثمانأبو

441عجلانابن

441عجلان

54،39،0،23،376،937العجلي

،377604

41،023،244،926،272،عديبن

،275،276،322،367،372

،03850،4704

88،122،232،462قيلعراا

481،262مالكبنعراك

451،163العربيابن

،701،801،133،431الزبيربنعروة

691،،225،378،387804



046

،163،164السلامعبدبنالدينعز

413العزيزي

231،266،368.376413،عساكرابن

011.146،385.رباجأبيبنعطاء

0،04،104421

90.3693السائببنعطاء

278304،العوفيعطية

021يزيدبنعطاء

028404،يساربنعطاء

122،693مسلمبنعفان

222223،معدانبنعفير

124عامربنعقبة

023،271،282367،العقيلي

268خالدبنعكرمة

273عماربنعكرمة

936384،عباسابنمولىعكرمة

093زيدلبنالعلاء

44.2542لواسطيالعلاءابو

793الباهليهلالبنالعلاء

461،731،262،682،272العلائي

473علانابن

522علفمة

383العلقمي

112إسحاقبنعلي

893بعداربنعلي

332،385386،عليبنالحسينبنعلي

العديثيةالرسانلمجمولح

332عليبنالحسينبنعليأم

092حمزةبنعلي

381704،العسكريسعيدبنعلي

514سويدبنعلي

،31171،412.طالبأبيبنعلي

015،،222،234،251926،

،2880،32،374،385693

384الغضائريلحميدعبدبنعلي

936ريابولنيسالرحمنعبدبنعلي

373لعزيزعبدبنعلي

282غالببنعلي

273غراببنعلي

038الفضلبنعلي

793فندربنعلي

367المتقيعلي

371الفردبنمحمدبنعلي

936محمدبنمحمدبنعلي

،226922،،915المدينيابنعلي

،238.264،271،276،282

،038،893418

252المنذربنعلي

593404،يزيدبنعلي

374الازهرأبيبنعمر

374عثمانبنأحمدبنعمر

375376،حفصبنعمر

،94.55.5606،الخطاببنعمر

171،461،175.391،691،



لفرسا

882،723،373،473،483،

883،093

092ربيعةابيبنعمر

992لزاهدعمرأبو

0،6801،238العزيزعبدبنعمر

273الليثيعليبنعمر

278المقدميعليبنعمر

403ثعلبغلامعمرابو

273لبخاريمحمدبنعمر

222موسىبنعمر

693عمربياابن

375383،،171،181حصينبنعمران

701،801عمرة

282الأمويعمرو

234حزمبنعمرو

282حكامبنعمرو

901.011،013،263ديناربنعمرو

235926،،951،016شعيببنعمرو

113نيالشيباعمروأبو

إسحاقأبو=السبيعياللهعبدبنعمرو

228347،عبيدبنعمرو

304قيسبنعمرو

204مرةبنعمرو

504مطربنعمروابو

093يحيىبنعمرو

256الإسفرايينىعوانةأبو

212،123اليشكريعوانةأبو

461

135مالكبنعوف

413(الايوبي)الملكعيسى

278البخاريموسىبنعيسى

91022،حصنبنعيينة

75الغزالي

318لغلابي

البخاريموسىبنعيسى=غنجار

904البصريغياث

347مسلمبنغيلان

103الفارسي

355693،الزهراءفاطمة

473،4،36424لرازيالفخر

992الفراء

318الفرضيابن

712فرقد

دكينبنالفضلنعيمأبو-دكينبنلفضل

263طاهربنالفضلأبو

383عياضبنفضيل

793نغزوبنفضيل

276793،غزوانبنفضيلابن

051،812الفلاس

043سليمانبنفليح

037جسنسفنةبنفهدي

243النضربنمالكبنفهر

263البغويالقاسمأبو

44،45،46،عبيدأبوسلامبنالقاسم

،915،303،314343
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451،167العباديقاسمابن

593404،الشاميالرحمنعبدبنالقاسم

927السراجاللهعبدبنقاسم

792قطلوبغابنقاسم

014،413ليالقا

44،54المخارقبنقبيصة

،901،441،541،027،273قتادة

283،376

قتادةبوا

القتبي

سعيدبنقتيبة

قريش

(لجوزياابن)سبطقزغليابن

)ثقيف(قسي

قطرب

،122

القطيعي

الجرميقلابةأبو

،161،171،461حازمابيبنقيس

عمروبنقيس

371،رحمةبنكادح

()القارئكثبرابن

قيسبنكثير

الكرابيسي

كسرى

،432الاحباركعب

الكلبيابن

54نعيمبنكنانة

793

103

243

314

243

992

266

262

247

146

372

42

421

268

332

244

06

46،

العديثيةالرسانلمجمولح

264حميدبنلاحق

801،144،283،سعدبنلليث

،238،338.417421

382383.،122إسماعيلبنمؤمل

543لماتريديا

،131،231،172.152،926ماجهابن

،493413

938،،231942،452،ماكولاابن

413

،55701،801،133،،12الإماممالك

137،138،162،175،184،

491،791،20،250،2132،

،228،263،274،328،335

،336،337،338،9330،34

1.34،343،358،374417

282سليمانبنمالك

103النحو(لفية)صاحبمالكابن

54،3348المأمون

273فضالةبنمبارك

061الصباجبنالمثنى

13مجالد

913،271مجاهد

393المحاربي

275493،اللهعبدبنمحرز

641،042إبراهيمبنمحمد

042كعببنابيئبنمحمد

376ثوبانبنأحمدبنمحمد



لفهارماا

388193،نحمدبنأحمدبنمحمد

304السكنبنأحمدبنمحمد

073الاحصسيمحمد

603لحميدياوراقإدري!بنمحمد

018الحنظليإسحاقبنمحمد

226الصبغيإسحاقبنمحمد

278804،المطلبيإسحاقبنمحمد

393إسماعيلبنمحمد

376الصائغإسماعيلبنمحمد

273البخاريبنمحمد

224بشربنمحمد

692البلبيسيمحمد

403محمدالبوشنجي

382،093293،مطربنجعفربنمحمد

011)غندر(الهذليجعفربنمحمد

385جمعةمحمدبن

381الجهمأبيبنمحمد

273حرببنمحمد

793إسماعيلبنلحسنابنمحمد

693004،قتيبةبنالحسنبنمحمد

03،31-4851،الشيبانيالحسنبنمحمد

،326،033،331،338،342346

383منصوربنلحسناأبيبنمحمد

893حفصمحمدبن

926حمادبنمحمد

793حمدونبنمحمد

926خازمبنمحمد

لجنديخالدبنمحمد

خلفمحمدبن

287،الكوثريزاهدمحمد

،928،092،292،592

،792،892،603،38

،315،316،032،325

،932،033،332،333

،336،337،338،933

،342،343،345،346

348،934

الزبيربنمحمد

محمدبنزيدبنمحمد

العوفيسالمبنمحمد

البورقيسعيدبنمحمد

عمرانبنسعيدبنمحمد

المروزيسعيدبنمحمد

الباغنديسليمانبنمحمد

سيرينبنمحمد

386الاشجصالحبنمحمد

الدولابيالصباحبنمحمد

الفدكيصدقةبنمحمد

صفرةأبيبنمحمد

الصلتبنمحمد

033،331،الحكمعبدبنمحمد

،333،334348

أسدبنالرحمنعبدبنمحمد

الطفاويالرحمنعبدبنمحمد

463

926

،288

،692

،314

،328

،335

،341

،347

،76

393

331

331

204

904

274

245

387

245

274

092

146

،332

993

274
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936النشوبنلرحيمعبدبنمحمد

387إبراهيمبناللهعبدبنمحمد

038793،سليمانبناللهعبدبنمحمد

403حمشاذ()ابنالفقيهاللهعبدبنمحمد

388قريشبناللهعبدبنمحمد

893المخرمياللهعبدبنمحمد

281يزيدابيبناللهعبدبنمحمد

804يوسفبناللهعبدبنمحمد

274الواسطيالملكعبدبنمحمد

014نميربناللهعبيدبنمحمد

404504،لكرامةبنعثمانبنمحمد

274عجلانبنمحمد

381لعلاءمحمدبن

383شقيقبنالحسنبنعليبنمحمد

90،1011الحسينبنعليبنمحمد

893سعيدبنعليبنمحمد

263عمرانبنمحمد

441عمروبنمحمد

278لقاسمبنعيسىمحمدبن

274نجيحبنعيسىبنمحمد

243فريدمحمد

148فليحمحمدبن

015كشيربنمحمد

282الصنعانيكشيربنمحمد

304الكوفيكشيربنمحمد

291القرظيكعببنمحمد

293إسحاقبنأحمدبنمحمدبنمحمد

العديثيةالرسانلمجمولح

936لانماطيمحمدمحمدبن

381الرازيمحمدبنمحمد

385سليمانبنمحمدبنمحمد

373الكارزيمحمدبنمحمد

374،الحافظيعقوببنمحمدبنمحمد

20،4804

145الوضاحأبيبنمسل!بنمحمد

275204،مصفىمحمدبن

148مصعبمحمدبن

123المنتشربنمحمد

693أشكيببننمربنمحمد

612المروزينمربنمحمد

316،317،318931،وضاحبنمحمد

148الاسلمييحمىابيبنمحمد

261الدمشقييحمىبنمحمد

148الاسلمييزيدبنمحمد

264خنيسبنيزيدبنمحمد

038793،الاصميعقوببنمحمد

293الزبيدييوسفبنمحمد

264لاندلسيمسديبنيوسفبنمحمد

692تيزنامحمود

382غيلانبنمحمود

492محيصنابن

264بكيربنمخرمة

378محمدمخلدبن

54،2246يزيدبنمخلد

275الفزاريمعاويةبنمروان



رسالف

204مسروقبنمريح

292،492،5924،34347،المزني

227،232247،المزي

122،123مسدد

13مسروق

372204،مسعر

111،131،161،117مسعودأبو

347348،خالدبنمسلم

،45701،111،121،،3744،مسلم

131،141،151،161،171،

181،911،012،112،122،

123،124،991،،922،023

،231،2481،25،254264،

،277،353،373،388414

277مسهرأبو

مصفىبنمحمد=مصفىابن

275سعيدبنمصعب

304سلامبنمصعب

388عميربنمصعب

375مطر

472المظفرابن

204جبلبنمعاذ

265العنبريمعاذبنمعاذ

271حديجبنمعاوية

31941،391،سفيانبيأبنمعاوية

148يحيىأبيبنمعاوية

258،371،376،937،المعلمي

0،381،38،382،383

،387،3881،93،293

،493،593،693،793

،004،104،204،304

804،904،411

هلالبنمعلى

راشدبنمعمر

المعيطي

مغلطاي

سعدبنالمغيرة

سلمةبنالمغيرة

شعبةبنالمغيرة

266مقسمبنمغيرة

355مقاتل

المقرئ

مقسم

237،265،276،مكحول

مليح

مندل

253مندهابن

المعذرابن

232المنذري

منيبعم

المنيرابن

داودبنموسى

سياربنموسى

465

،385

،393

،893

،704

013

266

232

604

911

146

276

357

321

913

393

193

264

،378

042

042

56

304

345



466

293طارقبنموسى

264293،عقبةبنموسى

204السكريمحمدبنموسى

343المدينيموسىأبو

135هارونبنموسى

257258،خانعليعثمانمير

704ربهعبدبنميسرة

388مهرانبنميمون

276موسىبنميمون

913ميمونة

916الميموني

181،911جبيربننافع

374،386793،،451،471.016نافع

232377،النجارابن

793النجاشي

237.238332،العديمابن

،39،181،122،231النسائي

135،172.0،2345،2265،

،266،267،268.9260،27

،271،272،273.275،276

،277،278،281،282931،

4،32،377083

692ليالعادنصر

027الاسديمحمدبننصر

00،4104الحارثبنمحمدبننصر

243كلدةبنالحارثبنالنضر

39اللهعبدبننعجة

العديثيلأالرسانلمجمو!

115بشيربنالنعمان

412.125سعدبنالنعمان

911.021عياشأبيبنالنعمان

بنالملكعبدالإستراباذي-نعيمأبو

عديبنمحمد

1،26،372،388413الاصبهانينعيمأبو

247،263،دكينبنالفضلنعيمأبو

،282،373193

نفيع

نوف

،88،111،211ويلنوا

611،711،811،

121،451،561،

861،071،171،

481،112،363،4

رئاببنهارون

82الرشيدهارون

خالدبنهدبة

هريرةأبو

121،411،911،

122،231،412،

541،،223،236

،393،493004،1

39لنحوي(اهثامابن

(السيرة)صاحبهثامابن

67حسانبنهثام

خالدبنهثام

145

271

،113،114

،911،012

،166،167

،173،183

3

46

603،803،

293

،32901،

،012،121

،013،144

1،37،386

4،404

،992،103

303

،،378383



رسالف

373سعدبنهشام

225226،الملكعبدبنهشام

،701،801،133.226عروةبنهشام

،264،278281

481،051عماربنهشام

992)؟(هشام

276هشيم

384خباببنهلال

375،793893،العلاءبنهلال

236منبهبنهمام

0،6282عديبنالهيثم

111وائلابو

393لاسقعبنواثلة

037371،نافعبنزعالو

093الواقدي

282اللهعبدبنواهب

004حرببنوحشي

893ورقاء

75،97061.47،2273،،24وكيع

123الطيالسيالوليدابو

225الملكعبدبنالوليد

238،،131،471مسلمبنالوليد

،927004

274بقيةبنوهب

911وهيب

255اليافعي

192ياقوت

467

53(السلام)عليهيحى

135ادمبنيحى

226385،انيسةأبيبنيحى

2824،37،3755،93،ايوببنيحى

404

913،222لجزارابنيحى

893الحصينبنيحى

612لحمانيايحى

265حمزةبنيحى

282حيةأبيبنيحى

54،2246نيالحراروحبنيحى

264الانصاريسعيدبنيحى

137،913922القطانيحى

801،1،26،926793كثيرابيبنيحى

385المتوكلبنيحى

018العنبريمحمدبنيحى

39،124،معينبنيحى

،146،922،238،262،264

،027،271،273،276،278

،028،316،317،318،931

،032،321.322،323،324

.034.367،371،372،377

،937،038،383504،704

273مندهبنيحى

387النيسابورييحىبنيحى

378يمانبنيحى

388،938093،الاصمبنيزيد



468

42حبيبأبيبنيزيد

267زريمبنيزيد

276زيادبيأبنيزيد

385سنانبنيزيد

276لانيالدالرحمنعبدبنيزيد

277نيالهمداالرحمنعبدبنيزيد

23معاويةبنيزيد

936النحوييزيد

265هارونبنيزيد

282سفيانبنيعقوب

39138،016،شيبةبنيعقوب

927عطاءبنيعقوب

!!

العديثيةلرسانل1مجمولح

342الحنبلييعلىأبيابن

لحافظاالخليلي-الخليلييعلىأبو

76(السلام)عليهيوسف

442نيالجرجاإبراهيمبنيوسف

376377،عطيةبنيوسف

993يعقوببنيوسف

90،290،35،31316القاضييوسفأبو

926إسحاقابيبنيونس

926الاعلىعبدبنيونس

926عبيدبنيونس

4،22032لحافظاالمصرييونسبن

641يزيدبنيونس

!



لفرس

الكتبفهرس-5

للمعلميالواحدبخبرالاحتجاج

لحقالعبدالاحكام

للشافعيلحديثااختلاف

البصريللحسنالاخلاص

للنوويلاذكارا

للرازيالدينأصولفيالأربعين

للسلميالتصوففيالاربعين

البرعبدلابنالاستيعاب

الاثيرلابنالغابةأسد

للسيوطيالمبطأإسعاف

مندهلابنالصحابةأسماء

لمدينيالابنوالكنىالاسماء

بيللدولالكنى1والاسماء

لمسلموالكنىالاسماء

حجرلابنالإصابة

للشاطبيالاعتصام

خالويهلابنسورةثلاثينإعراب

القيملابنالموقعينإعلام

للهيتميالاسلامبقواطعالإعلام

للأصفهانيالأغاني

للبطليوسيالاقتضاب

لمغلطايالكمالتهذيبإكمال

58

،154،165،166

،364،365،367

،363،38201،4

،253،375

،167،365

،002،202

،802

،904،041،411

946

07،

268

348

237

171

424

253

253

253

922

253

922

381

413

424

417

902

413

092

232



العديثيلأالرسانلمجمولح074

23194،205،24،25،938413،ماكولالابنالاكمال

،08191،291،591،49،269،2892،،3804،للشافعيالام

00،380،390،30،311،31،328،342348

014،11،4413للقاليالامالي

418حجرلابنالغمرإنباء

332للراعيلانتصارا

1،32،335،336933البرعبدلابنالانتقاء

23144،294،24،25،938413،للسمعانيالانساب

163نيللدواالعلومأنموذج

165،166،017شامةلابيالباعث

243للالوسيالارببلوغ

136،232القطانلابنوالإيهامالوهمبيان

135،9.2255،2256خيثمةبياابنتاريخ

368الجارودابنتاريخ

238المباركابنتاريخ

377العجارابنتاريخ

418خلكانابنتاريخ

922الدوريبروايةمعينابنتاريخ

232للذهبيالإسلامتاريخ

552للبخاريالاوسطالتاريخ

032الريتاريخ

255للبخاريالصغيرالتاريخ

911،421،221،172،552،256للبخاريالكبيرالتاريخ

231،232،23744،2،26369،2،3670،37،للخطيببغدادتاريخ

،378413



471لفهارس

231،255نيللجرجاجرجانتاريخ

368376،.231عساكرلابندمشقتاريخ

922لمسلمالتاريخ

422،023يونسلابنمصرتاريخ

231،368للحاكمنيسابورتاريخ

232الدبيثيلابنواسطتاريخ

287692،للكوثريلخطيباتأنيب

0،25254حجرلابنتبصيرالمنتبه

253للذهبيالصحابةأسماءتجريد

355الديبعلابناليمنساداتتاريخفيالزمنتحفة

88461.651،27،2252،للسيوطيالراويتدريب

23244.252.2253.266.023،للذهبيلحفاظاتذكرة

23204،2274،للذهبيالتهذيبتذهيب

792للكوثريالترحيب

233،255،256،334124،حجرلابنالمنفعةتعجيل

04،215،2254حجرلابنالتهذيبتقريب

136نقطةلابنالتقييد

135،137لبر1عبدلابنالتمهيد

44287،للمعلميالتنكيل

237،،88011،512،061.28،2233،،14،42حجرلابنالتهذيبتهذيب

47،215،255،256،2027،،3170،32،334

،375،377،378،937،381.382،383،386

0.93،193.493،593،693،893004،304،

504،704،014،134،124



العديثيلأالرسانلمجمو!!ا27

232247،للمزيالكمالتهذيب

938413،بدرانلابندمشقتاريختهذيب

922الثلاثةالبخاريتواريخ

3035،03،603،7030،311،32،322417،حجرلابنالتأسيستوالي

023،2650،27،271،272،273،275،.125حبانلابنالثقات

،276،927،028،383،387604

شاهينلابنالثقات

للعجليالثقات

377،378،382،للسيوطيالصغيرلجامعا

،916،316البرعمدلابنوفضلهالعلمبيانجامع

سفيانجامع

02355،2،2561،32،322،938،حاتمبيألابنوالتعديللجرحا

للسيوطيلجوامعاجمع

طاهرلابنالصحيحينرجالبينلجمعا

للقرشيالمضيئةلجواهرا

التركمانيلابنالنقيلجوهرا

388،نعيملأبيلحليةا

التحفةعلىقاسمابنحواشي

،15،2522للخزرجيالخلاصة

نيللشوكاالسحابةدر

233،حجرلابنالكامنةالدرر

للبيهقيالعبوةدلائل

،451،641الابريزالذهب

زبرلابنالغرباءديل

231

023

413

317

343

367

254

255

312

413

254

253

418

375

167

248



رسالف

للدبيثيبغدادتاريخذيل

للحسينيلحفاظاتذكرةذيل

للشنترينيمسلمرجال

للشافعيالحسنبنمحمدعلىالرد

مكةلاهلداودبيأرسالة

شامةلابيالبسملةرسالة

المواريثفيئابتبنزيدرسالة

للشافعيالرسالة

للالوسينيالمعاروح

لاحمدالزهد

للهيتميالزواجر

ماجهابنسنن

داودبيسنن

الترمذيسنن

الدارميسعن

الكبرىالنسائيسنن

للبيهقيالكبرىالسنن

النسائيسنن

للهيتميالنوويةالأربعينشرح

للمناويالصغيرلجامعاشرح

الصغيرلجامعاعلىالعزيزيشرح

العراقيالفيةشرح

للزبيديالقاموسشرح

للرضيالكافيةشرح

473

232

253

231

903

161

167

237

091،343،348،418

42،103

343

،3536

172

،023373

،291،373،386،493593،304،134

172

172

،123،391،237،924،256،312424

118

153،187

،382383

413

88

192

392



474

للشربينيالمنهاجشرح

لمسلمالنوويشرح

الصلاحابنمقدمةشرح

للبيهقيالايمانشعب

حبانابنصحيح

البخاريصحيح

مسلمصحيح

،36،3794،الصحيحان

منئهبنهمامصحيفة

لجوزيالابنالصفوةصفة

بشكواللابنالصلة

للبخاريالصغيرالضعفاء

لجوزيالابنالضعفاء

المدينيلابنالضعفاء

حبانلابنالضعفاء

معينلابنالضعفاء

للبخاريالضعفاء

للعقيليالضعفاء

للنسائيالضعفاء

للسخاوياللامعالضوء

سعدابنطبقات

للسيوطيالحفاظطبقات

يعلىابيلابنالحنابلةطبقات

العديثيلأالرسانلمجمولح

451،167

122

75،385،3382

313

،3855،801،611،911،331،623،072

،3744،311،152،462،،388414

05.15.011،111،511،121،212،372،

31،34،3829.3804

236

132

452

232

922

،023،275،028،281313

922

922

،023367

023،254

233،184

،922254،263

253

255،342



475لفهارس

44،2252للسبكيالشافعيةطبقات

901.162حجرلابنالمدلسينطبقات

347المرتضىلابنالمعتزلةطبقات

922لمسلمالطبقاب

287792،للمعلميالتنكيلطليعة

922المدينيلابنالعلل

922لاحمدالعلل

231للدارقطنيالعلل

023للساجيالعلل

701،901،256،263،275،424للحاكملحديثاعلوم

118للنسائيوالليلةاليومعمل

418السبكيفتاوى

234452،،57901،211،511،.0،556حجرلابنالباريفتح

،02،45،48،133،134،561،621،168،916للسخاويالمغيثفتح

172،01،211،2،233248

237،332للنديمالفهرست

928،192للفيروزاباديالقاموس

232للذهبيالكاشف

0234،24،367038،عديلابنالضعفاءفيالكامل

252()الاوسطالمنذرابنكتاب

413شيبةبنلمسعودالتعليمكتاب

033،332333،للشاقعيالحجةكتاب

237لمكحولالسننكتاب

147للوليدالصلاةكتاب



لعديثية1الرسائلمجمولح674

237لمكحولالمسائلكتاب

364خليفةللحاجالظنونكشف

0،2.92،3548،136،961،183،57،2،365414للخطيبالكفاية

232للمقدسيالكمال

243واللغةالعلومكنز

256،367،037،376،038،383414،للهنديالعمالكنز

922للبخاريالمجردةالكنى

922معينلابنالكنى

023الحاكماحمدلابيالكنى

023للدولابيالكنى

135للنسائيالكنى

9370،93414.،185للسيوطيالمصنوعةاللالئ

092منظورلابنالعربلسان

،88.23314،248،2،252،255،256531،حجرلابنالميزانلسان

،3184،34.3460،37،371.372،038،384

،387،938،393204،414

94،2254لغني1لعبدوالمختلفالموتلف

252المنارمجلة

231حزملابنالمحلى

38،29249،259،2443،المزنيمختصر

316913،،916العلمبيانجامعمختصر

017الصلاحابنمقدمةمختصر

168،181للبيهقيالمدخل

922المدينيلابنالمدلسون



رسالف

لليافعيلجنانامراة

للحاكمالمستدرك

477

255

236،924،256،313،371،373،؟018،181،91،

،937،384385

256عوانةأبيمسند

236،266،343،371،،46،011،121،122،913،172أحمدمسند

،384042،124

172،256إسحاقمسند

172الحميديمسند

256الطيالسيمسند

368،377382،الفردوسمسند

922المدينيلابنبعللهالمسند

118،172حميدبنعبدمسند

94،20،25253للذهبيالمشتبه

172شيبةأبيابنمصنف

172الرزاقعبدمصنف

264مسديابنمعجم

442الحمويلياقوتالبلدانمعجم

232الدمياطيمعجم

232العراقيمعجم

382للطبرانيالكبيرالمعجم

232المنذريمعجم

283للبيهقيالمعرفة

992103،هشاملابناللبيبمغعي

232للذهبيالمغني



الرسانلمجمولح784

لمسلموالوحدانالمفاريد

الراكبمفردات

الصلاحابنمقدمة

حجرلابنالفتحمقدمة

الظاهريلداودالشافعيمناقب

للهنديالعمالكنزمنتخب

231لجوزيالابنالمنتظم

حجرلابنالصحةعلىبهالقولالشافعيعلقفيماالمنحة

لمسلموالوحدانالمنفردات

للأهدلالسويالمنهج

قطلوبغالابنالالمعيمنية

للشاطبيالموافقات

185لجوزيالابنالموضوعات

55لمالكالموطا

،23204،214،215،252،245،2662،للذهبيالاعتدالميزان
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الاثيرلابنالأصولنوادر

للسيوطيالهوامعهمع
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54-0.0000000.00000000000000.000000000.000.00000000000000000005التحقيقمقدمة

ترتيبها:بحسسبلمجموعابرسائلالتعريف

000000000000000000000000000000000006الاخبار"نقدفي"الاستبصار(1)الرسالة-

00000000000000000000000000000000000009("والتعديللجرحااحكام")2(الرسالة-

000000000000000000000000000021("و]لتعديللجرحافي"إشكالات)3(الرسالة-

00000000000000000041("والتعديللجرح1علممعرفةلىإلحاجة"ا(4)الرسالة-

الخلافبحثفيمسلمبهااستشهدالتيالاحاديث")5(الرسالة-

00000000000000000000000000000000000000000000051باللقاء("العلماشتراطفي

00000000000591..........ء"للتدليسالمحتملةالصيغفي"رسالة)6(الرسالة-

0000000000000000000012"حاتمبيألابن""العللكتابفيفوائد")7(الرسالة-

000000000000000000000000000000500022"الضعيفلحديثا"أحكام)8(الرسالة-

000000000000000050000000082هميته("والرجالعلمفيمحاضرة")9(الرسالة-

000000000000000000000000000000003("المدلسينطبقاتملخص"(01)الرسالة-

000000000000000023("الكوثريمطاعنعنالشافعيالامامتنزيه"(11)الرسالة-

0000000000000000000000093."..ثلاثالمنافقآية:حديثشرح"(1)2الرسالة-

0000000000000004لماللسلميالتصؤففيالاربعينعلىالتعليق"()13الرسالة-

00000000000000000000034("القديمفيالعلماءبينالارتباطصفة"(1)4الرسالة-

58-00000000000000000000000000.00.00000000000000000094الخطيةالنسخمننماذج

000000000000000000000000000000000000000000000000000000000003.المحققةالنصوص

326-0000000000.00000...00000000.000الأخبارنقدفيالاستبصار:الأولىا!سالا

0000000000000000000000000000000000050000000000000000000000000005المؤلفمقدمة



العديثيةالرسانلمجمو!048

0000000000000000500000000000000000007.الرواةأحوالفيالنظرفي:لىالأولمقالةا

000000000000000000000000000000000000000000000000000007الاسلامفي:الاولالباب

00000000000000000000000000000000000000000055000000000041البلوغفي:الثانيالباب

000000000000000000000000000000000000000000000000000051..العقلفي:الثالثالباب

0000000000000000000000000000000000000000000000000000061لةالعدفي:الرابعالباب

00000000000000000000000000000000000000000000000000000000091الصحابة(:1)فصل

0000000000000005000000000000000000000000002الصحابةتعديلفيالواردةالايات-

0000000000000000000000000022(عدالتهمتنافيلا)وهيللصحابةوقعتفلتات-

00000000000000000000000000500000000042لاعرابوالانصارفيالمنافقينوجود-

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000005500062الطلقاءعدالة-

000000000000000000000000000000082عمدغيرمنالصحابةمنالخطاوفوع:تنبيه-

00000000000000000000000000000005000000000092صحابياكونهمعرفةطريق:مسالة-

000000000000000000000000000000000000000000000000000000000003التابعون:(2)فصل

0000000000000000000000000000000000000000000000000003....الثلاثةبالقرونالمراد-

0000000000000000000043عدلا؟يكونهل،الثلاثةالقروناهلمنلجرحلممن-

00000000000000000000000000000000000000000000000000053بالكبائرلمرادا)3(:فصل

00000000000000000000000000000000000053.الصغائرمنيستكئرمنحكم(:)4فصل

000000000000000000000000000000000000000000000063الخسةصغائرحكم(:)5فصل

00000000000000000500000000000050000000000083المروءةينافيماتعاطي(:)6فصل

00000000000000000000004..مخطثاأوناسياأوجاهلامفشقاارتكبمن)7(:فصل

55000000000000000000000000014مشاتمةكالقذففلتةوقعتإذاالكبيرة)8(:فصل

00000000000000000000000000000000000000000000000000000034المبتدعفي)9(:فصل



رسالف

0000000000000000000000000000000000555لجارحوالمعدلافي:(01)فصل

.....................ثلاثةشرطمنومناقشةحد؟1ومعدليكفيهل-

...............................................اثنينسرطمندشه.-

................................................النصوصفيالنظر-

................................00000000000000000000005الجارجشرط-

..........................الرواةمنيدركوهلممنفيالأئمةكلام:فرع

.........................المتقدمالراويحاللمعرفةالاولىالطريقة-

....................................................،..الثانيةالطريقة-

.......................................................الثالثةالطريقة-

............................والتعديلالجرحاحكامفي4الثمانيةا!ساللأ

........................................................المولفمقدمة

...(أذنهوويقولوتلنبئيؤذوبئلذيفومنهم>:تعالىقولهلفسير

......................................(الايةفيبالمومنين)المرادفصل

بالايمانعرفمنخبرقبولعلىوالحجراتالتوبةايتي)دلالةفصل

....................................(يقتضيهماعلىوالمحافظة

..........................................................الةلعدا:فصل

.....................(ألبتةاللهيعميلاأنالعدلشرطمناليسفصل

.......................(صورتينفيإلابالعدالةتخللا)الصغائرفصل

...........................................الراويعدالةعلىالبدعةأثر

............................واتقانهالخبرضبطلىإفيهايحتاجمواضع

...........................................الأخبارمنبهالمحتجأنواع

..........................الاولىالقرونبعدالحديثلعلمالناسهجر

.......................................................لمجهولا:فصل
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00000048

00500094

00000058

00000095
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00000065
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00000072

00000074

00000076

00000077

00000082

00000086

00000087

00000098
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9-ه019..0000.000.00000.0.......والتعديلالجرحفياشكالات:التالثةا!سالا

00000000000000000000000000000000000000039الرواةمنيدركوالملمنالائمهلوليى

0000000000055550050000000000000039..ـ.00000000.0000000000000055..الاولالاشكال

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000049الثانيالاشكال

000000000000000000000000000000000000000000000000000500050549....الثالثالاشكال

00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000049الرابعالاشكال-

01-0.000.0000.0000794والتعديلالجرحعلممعرفةلىاالحاجة4ا!ابعةا!سالا

00000000000005000000000000000000000000000000000099للسنةمتناولللديناللهحفظ

0000001دورهانتهىقدالسنةفيالباطلمنالحقتمييزفيلجهاداأنيزعممن

00000000000000000000000000000000000000000000000101منهمالثانيةالفرقةمناقشة-

00000000000000000000000000000000000000000000000201منهمالثالثةالفرقةمناقشة-

بحثفيمسلمبهااستشهدالتيالأحاديث:الخاسسةا!سالا

12-ه0.00.000501...0..000000000000000باللقاءالعلماشتراطفيالخلاف

00000000000000000701."..أطيب"كنت:عائشةعنأبيهعنهشام(:1)الاسناد

0000701."..اعتكفإذا!رراالنبي"كان:عائشةعنابيهعنهشام)2(:الاسناد

0000000801("صائموهويقبل!م!االنبي"كان:عائشةعنسلمةأبو)3(:الاسناد

!مأاللهرسولأطعمنا":قالجابرعنديناربنعمرو(:4)الالسناد

0000000000000000000000000000000000000000000000000000901."..الخيللحوم

مسعودبيوأحذيفةعنالأنصارييزيدبناللهعبد(:)5الاسناد

000000000211كعببنبيئاعنالصائغرافعبووالنهديعثمانأبو)6(:الاسناد
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أبيعنسخبرةبناللهعبدمعمروأبولشيبانيعمروأبو)7(:الاسناد
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0000000000000000000000000000000000000000،0000000000000311لبدريامسعود

0000000000000000000000000000000000115سلمةمعنعميربنعبيد)8(:الاسناد

000000000000000116الانصاريمسعودأبيعنحازمبيبنقيس)9(:الاسناد

0000000000000000000000000117أنسعنليلىأبيبنلرحمنعبد(:01)الاسناد

0000117بكرةبيأوعن،حصينبنعمرانعنخراشبنربعي(:11)الاسناد

000000000000118الخزاعيشريحبيأعنمطعمبنجبيربننافع(:1)2الاسناد

000000000000000911الخدريسعيدبيأعنعياشأبيبنالنعمان(:)13الاسناد

00000000000000000000000021الداريتميمعنالليثييزيدبنعطاء(:41)الاسناد

0000000000000000000000121...خديجبنرافععنيساربنسليمان(:1)5الاسناد

0000000050000121هريرةبيأعنالحميريالرحمنعبدبنحميد(:1)6الاسناد

شهررمضانبعدالصيامأفضل":حديثإلاالاسنادبهذايعرفلا-

000000000000000000000000000000000000000000000000000000000122"المحرمالله

0000000000000000000000000000000000000000000000412وجوهمننظرالحديثفي-

فيهياظاهرة-للتدليسالمحتملةالصيغفي4السادسةا!سالأ

-0.00000000000000000.0000.000000000000271913.!.........لا؟امالسماع

00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000912الاشكالنص

0000912صارفةقرينةنصبهلعدمكاذباالمدلسكان،السماعفيظاهرةكانتإن

حقفيالسماععلىحملهايصخكيف،السماعفيظاهرةغيركانتإن

000000000000000000000000000000000131؟بعدمهولابالتدليسيوصفلممن

00000000000000000000000000000000132(السماعفيظاهرةغيرأنها)بيان:لجوابا

0000000000133البخاريفيحديثثانيفي"عن"تكرارحولعنهامغفولفائدة
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00000000000000000000000000000000531(]لروايةبهايقصدلاو("عن"ترد)قد:فائدة

0000000000000000000000000000000000000136ه.والتدليسالخفيالإرسالبينالفرق

051-0000000141..0000.حاتمبيألابن"العلل"كتابفيفوائد4الساسةالرسالة

12-000000000000000000.0000000001513الضعيفلحديثااحكام4منةانالرسالة

0000000000000005000000000000000000000000000000000000000153الرسالةتاليفسبب

0000000000000000000000000000000000000000156(المهماتبعضعلى)التنبيهفصل

0000000000000000000000000000000000000000156("(لحسن"امصطلح)حول:لىالاو

ضعيف،حديثلىإمامسألةفياستندالائمةبعضأنشاع)إذا:الئانية

000000000000000156(بالضعيفالاحتجاجيرىأنهإليهينس!انيجوزفلا

0000000157(الضعيفلحديثاتصحيحلىإاجتهادهالمجتهديؤدي)قد:الشالثة

فيضعيفوهومجتهدنطرفيصحيحاالحديثيكون)قد:الرابعة

00000000000000000000000000000000157(غيرهنطر

لاعتضادهمجتهدعندحجةالضعيفالحديثيصير)قد:الخامسة

00000000000000000000000158بعاضد(

لاالأحكامأنعلىالإجماعيخدشقدفيماالأئمةعننقل)مافصل

000000000000000000000000000000000000000000158(الضعيفبالحديثتثبت

0000000000000000000000000158بالضعيفيحتجانهحنيفةأبيلىإنسبما:الاول

فييكنلماذابالضعيفيحتجأنهأحمدالإمامعننقلما:الثاني

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000915غيرهالباب

البابفييكنلمإذابالضعيفيحتجأنهداودابيعنحكيما:الثالث

00000000000000000000000000000000000000000000162بالمرسلمالكاحتجاج:الرابع



ال!رس

.............0000000005اعتضدإذالمرسلباالشافعياحتجاج:لخامسا

(..........................الاعمالفضائلفيبالضعيف)العمل:فصل

احاديثفيالتسامحفيالسلفائمةعنالمروية)الاثار:فصل

............................000000000000000000000000005(الفضائل

...(000005الفضائلاحاديثفيالسلفتساهلمنالمرادتحرير):فصل

فيهاوردمايةروفييتساهلونالسلفكانالتيالامور)تحقيقفصل

لمخاصعملبفضيلةالضعيفمنوردبماالعمليرىمنمناقشة

......................الصحيحةالنصوصفيخصوصيةلهتثبت

............................،....................(تقدمما)إيضاحفصل

...............................ـ.......الدعواتفيالضعيفمنوردما

لي!سالفضائلأحاديثفيالسلفبعضعنالمروي)التساهلفصل

........................................................جماعا(إ

......(ضعيفسكوتيجماعإفهو،الاجماعصحةفرض)على:فصل

.................................للمجوزين(أخرىأدلة)مناقشة:فصل

..............."..فضيلةوفيهشيءاللهعنبلغهمن"حديث:أدلتهممن

.......00000000000000000000000000احتياطابالضعيفالعملفيأنومنها:

......................................بالنيةقربةيصيرالمباجأنومنها:

ترتبغيرمنضعيفةبأمارةورجائهافضيلةابتغاءبابمنأنهومنها:

...................................................ء.علمهمفسدة

لسببيجوزلافكيف،دنيويلسببللعبادةوقتتخصيصجازإذا

................................؟زائدةفضيلةالتماسوهوديني
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.............البحثوهذاالشافعيالامامنصوص]فصل[

......("..اللهبهياذنلممافابتدعواباللهكفرواصنف":قوله

............................("..شتىطبقاتوالعلم":قوله

...........("..التلبيةفيهذاعلىيزيدأنأحبولا":قوله

إعاعليهيكنلم"وجدرانها:الكعبةأركاناستلامفيقوله

.............لمجيملمااللهبرسوليقتديأنأحبنيإلا

"بالاتباعنأمراناغير،قحسنقبلالبيتوأي":قولهتوجيه

علىاالزيادةتجويزهعدمفيمالكعلىالشافعيإنكار

العديثيلأالرسانلمجمولح

فدية،ولادة

عندلبسملة

00091

00091

00091

00191

00291

00391

.........................للعيدالاغتسالاستحبابحولالشافعيكلام

أنهيظهربحديثالعملاستحسانمنالاكابربعضعنأثرما:]فصل

........................................................[ضعيف

.......[شيءمنهايستثنىولامطلقامذمومةالبدعةانعلىادلة:]فصل

لحديثوا،مشروعيتهعلىبحجةإلابدعةكونهعنالعمليخرجلا

....................................حجةكونهعنبعيدالضعيف

....................................؟.......حجةهووهلصولأالنبيترك

...........بالنيةقربةيصيرالمباحأنعلىجماعبالاالمجوزيناحتجاح

............................احتياطابالضعيفالعملفيبأناحتجاجهم

0000000000000000051واهمئتهالرجالعلمفيضرةمحا4التاسةا!يممان

........................................الدينعلملاسيماالعلمفضل-

.................................................الدينفيالسنةأهمية-

.................00000000000000000000005السنةرواةأحوالمعرفةأهمية-

00591

00691

00791

000791

000002

000002

000302

000602

2-258

000217

000218

000921



الفهارما

لتعديل.ولجرحامشروعيةعلىالدالةالنصوص-

..........الاحاديثعنالتفتيشفيالائمةنشاط-

....................ة1الرواختبارفيالائمةطرق-

.......................الاحتياطفيالائمةمبالغة-

................الرجاللتراجمالسلفعلماءحفظ

...والتعديللجرحامنالمكثرينمشاهيرمنطائفة

................منهالرجالعلموحظالعلمتدوين

................عنهماللهرضيالصحابةصحائف-

....................(لتأليف1و)بالترتيبالتدوين-

.......................الرجالاحوالفيالتأليف-

...............الرجالكتبوضعفيالعلماءطريقة

...................................التراجموضع-

.................عنهوالرواةالمترجممشايخذكر-

...................مفصلالجرحااوالتعديلذكر-

..................ووقاتهالراويولادةتاريخذكر-

........................بالانسابخاصةمولفات-

.........................بالمشتبهخاصةمولفات-

...........................بالكنىخاصةمولفات-

...........الرجالكتبجميعلىإالعالماحتياج-

.......ذلك؟فيالفضلولمن،الرجالكتبإحياء

...بحيدرابادالمعارفدائرةمدجفيللشيخقصيدة
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-0952283..0.........00.00000..00المدلسينطبقاتملخص4ا!اشرةالرساول

00000000000000000000000000000050000550162نادراإلابالتدليسيوصفلممن)أ(

0000265.ثقةعنإلايرويلاكانلانهأو،لامامتهتدليسهالائمةاحتملمن)ب(

بعضوقبلهمصزحوا،بماإلايحتجفلمالتدليسمنأكثرمن)ج(

000000000000000000000000000000000000000926مطلقا.بعضوردهممطلقا،

لكثرةبالسماعفيهصرحوابماإلايحتجلاأنهعلىاتفقمن)د(

00000000000000000000000000000000000277والمجاهيلالضعفاءعنتدليسهم

صرحواولومردودفحديثهم؛التدليسسوىاخربأمرضغفمن)هـ(

000000000000000927لهيعةكابنيسيراضعفهكانمنيوثقأنإلا،بالسماع

43-0008529الكوثريمطاعنعنالشافعيالامامتنزيه4المشناولديةالرسالا

000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000287المؤلفمقدمة

00000000000000288[اللغةفيالشافعيالإمامعلىالكوثريمطاعنعن]الجواب

00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000288الفهر""تفسير-

0000000000000000000000000000000000000000000000000928"المالج"بالماءوصف-

000000000000000000000192"الكلب"أشليت-""العفريت-"نسوي"ثوب-

000000000000000000000000005000000000292"فيغسلانالوجهمنالاذنانوليست"-

0000000000000000000000000000000000000000892"للتبعيضوالباء،للترتيبالواو"-

0000000000000000000005000000000000000303..بالفصاحةالشافعيعلىالائمةثناء-

0000000000000503[الحسنبنمحمدعلىالشافعيتتلمذ:الكوثري]زعم:فصل

000000000000000000000000000000000000000000503لحرمينباللعلمالشافعيطلب-

000000000000000000000000000603الحسنبنلمحمدومناظرتهالعراقلىإذهابه-

5000000000000000000113الحسنبنمحمدمعمناظراتهفيالشافعيأدبوفور-



رمالف1

..............زيادبنللحسنالشافعيأصحابأحدمناظرةقصة:فصل

..........................الشافعيفيمعينابنطعنمنيروىمافصل:

أوليضعحنيفةابو":الشافعيقولعنالكوثريجوابمناقشة:فصل

........................عليها"كلهالكتابيقيسثمخطاالمسالة

.................................الشافعيعندوجديدهاالمسائلقديم-

.................يرجحولا("قولان"فيها:الشافعييقولالتيالمسائل-

بعضثلثيوجدأنهالشافعيادعاءعنالكوثريجوابمناقشة:فصل

..............والسنةللكتابمخالفةحنيفةأبيلاصحابالكتب

...............................العالمفيحنيفةأبيمذهبانتشارسر-

مخالفاكلهالقديممذهبهيرىكانالشاقعيأنكوثريادعاءعلىالرد-

..................................................والسنةللكتاب

الكتابالشافعيفيهخالففيماكتاباالحكمعبدابنتأليفحول-

...........................................................والسنة

حوايثيفيالشافعيالامامعلىالكوثريمطاعنفيالنظرأفصل

..........................................البر[عبدلابنالانتقاء""

...................الانتقاء("."فيأحمدذكرعدمعلىالكوثريتعليق-

أبوثم،الشافعيثم،مالك:"الانتقاء"ترتيبعلىالكوثريتعليق-

............................................................حنيفة

...مالكعنروىحنيفةأباأنالبرعبدابنادعاءعلىالكوثريتعليق-

............الحسنبنومحمدالشافعيمحاورةعلىالكوثريتعليق-

.........والليثمالكشيخيهعلىوهبابنثناءعلىالكوثريتعليق-

العلمفيحنيفةابيعلىمالكامهديابنتفضيلعلىالكوثريتعليق-
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0316

0325
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0327

0033
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0333

0335

0335

0336

0337

0338

0338
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وعلؤ،لقرآن1و،الايمانفيمالكعنرويماعلىالكوثريتعليق-

000000000000000000000005...........................السماء.فيالله

...................واليمينبالشاهدالقضاءمسالةعلىالكوثريتعليق-

0000000000005............الشافعيبنسبيتعلقماعلىالكوثريتعليق-

..........لحسنابنمحمدعنالفقهتلقىالشافعيأنالكوثريادعاء-

كتبكتابةعننهيهمناحمدالامامعنرويلماالكوثرينقل-

............000000000000000000000000000000000000005000055.الشافعي

...............لكلام1علمذمفيالشافعيقالهماعلىالكوثريتعليق-

............الايمانمسألةفيالشافعيعننقلماعلىالكوثريتعليق-

أهلبعض5روماصحةالبرعبدابنإنكارعلىالكوثريتعليق-

.......................والرؤيةرالقلمنفيفيالشافعيعنالكلام

...................واليمينبالشاهدالقضاءمسالةعلىالكوثريتعليق-

بشارةفيهارؤياطريقهمنرويالذيجهضمابنفيالكوثريكلام-

.........................................................للشافعي

000000000015"...ثلاثلمنافقاآية"حديثشرح4عشرةالثانيةالرسالة

.......................0000000000000050000000055لحديثافيإذا""معنى

...............................واحدعمروبنوهريرةابيحديثيمعنى

...............................مرسلاالحسنعنمقاتلرواهماتوجيه

.........................................................البحثخلاصة

وأنكفر،بأنهاالثلاثالخصالمنحدة1وكلوصففيوردما

........................................الايمانشعبمننقائضها
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36114-00.1للسلمي"التصوففيالأربعين"علىالتعليق4عشرةانلثةا!سالة

000000000000000000000000000000000000363.......أمورعلىوتنبيههالمولفمقدمة

00000000000000000000000000000000000005000000000000000000000000363لاولامرلاا-

000000000000000000000000000000000000000000005000000000000000000463نيثالامرا-

000000000000000000000000000000000000000000663لرابعالامرا-الثالثلامرا-

0000000000000000000000000000000000000000367لسادسالامرا-مسلخاامرلاا-

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000368لسابعامرلاا-

.............................الشيختعليقمعالأربعينمتن

..!ي!االلهرسولرفقاءهمالصوفيةأنعلىالدليلباب.1

0000000000000000000000000005......الفقراءصفةمنباب2.

....................الكفارمعولوالخلقاستعمالباب3.

......وجلعزباللهثقةمالهجميعمنتخلىفيمنباب.4

......................للأولياءالكراماتجوازفيباب.5

كراالانفاقعلىلحثواالاخلاقمكارماستعمالباب.6

............................لشبهات1عندوالوقوف

الادخار،هية

936

936

037

371

373

374

375

00000000000000000000000000000000000376العلماءوصفةالمومنينصفةفيباب7.

000000000378الاغنياءمخالطةوكراهيةالقليلبأقلالدنيامنالاكتفاءفيباب8.

000000000000000000000000000000000000000000000000000000000038القناعةفيباب.9

038........000000000000000000000000دعواهمبصحةالمدعينطلبفيباب.01

0000000000000000000000000381الظاهرمعالسراستواءفيالمجاهدةفيباب.11

00000000000000000000000000000382والصبرلشكر1والذكرعلىظبة1الموباب.21

0000000000000000000000000000000383تعالىاللهإلىالمنقطعينسبيلفيباب.13
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.14

.15

.16

.17

.18

.91

.02

.21

.22

.23

524

..............00000000005عنهاوإعراضهمالدنياتركهمفيباب

........اباه!سي!االلهرسولوسؤالوالفقر،الفقراءحبفيباب

...........................الامورمنيعنيهملاماتركفيباب

....................................المصائبكتمانهمفيباب

.....................................الاستقامةلأحوفيباب

5555............................الثيابمنالبذلةليسفيباب

...............وبدلاءأولياءالارضفيللهانعلىالدليلباب

..................دائماًالمائدةووضعبالطعامالسخاءفيباب

........السؤالعنالمتعففةهيالعليااليدانعلىالدليلباب

.......................ذلكعلىفكافاهسرااللهعبدفيمنباب

المجاوحسنالمسلمينعلىوالشفقةوالورعالقناعةفيباب

........................00000000000000000000005الضحكوقلة

........................الغنىعلىالفقراختيارفيباب25.

......والعيالالاهلدونالفقراءبتعهدالابتداءفيباب.26

...................التفريدلسانعلىالكلامإباحةباب27.

والغريبعليهمالوافدبانفسهمالمشايخخدمةفيباب.28

.........................ولبسهاالمرقعةاتخاذفيباب92.

الاسفار........................فيالركوةاخذفيباب03.

فرادالأكلوكراهيةالطعامعلىالاجتماعفيالسنةباب31.

..............وحقيقتهالعلمباطنفيالكلامإباحةباب32.

.........حضرهماواحضارهللضيفالتكلفتركباب33.

....................................التنعمتركفيباب34.

ورة

يثيةلعدا

00483

00583

00583

00683

00783

00883

00093

00193

00293

00293

00393

00593

00693

00793

00793

00893

00993

00004

25504

00204



394لفهارس1

00000000000000000000000000000000000304الفراسةتصحيحفيجاءمافيباب35.

0000000000404.......خدمتهعلىبالمداومةتعالىاللهمحبةاستجلابباب36.

50000000000000000000504الدنيافيالعبديرغبلئلاالمالجمعكراهيةباب37.

0000000000000000000000000000000000000000000000000704العقلاءصفةفيباب38.

0000000000000000000000000000000000000000000000804.ء.السماعإباحةفيباب93.

0000000000000000000000000000000000000000000000000904الرقصإباحةفيباب.04

413)1(0000000000000000000000000000التعليقفيعليهاالمحالالكتب-المراجع

24-000.0000005146القدبمفيالعلماءببنالارتباطصفة4عشزالرابمةالرسالا

00000000000000000000000000000000000000417مصرعلماءلوفدالهندعلماءاستقبال

00000000000000000000000000000000000000000000417قديماالعلماءتواصلمننماذج

000000000000000000005500000000000000050000000418متقاطعينصارواالعصرعلماء

000000000000000000000024العلمفيرغبةالسفرلمشاقوالسلفالصحابةتحمل

00000000000000000000000000000422العصرقضايالحلالتعاونالىالعلماءاحتياج

0000423الخديويةلخزانةومصروحكومةالمعارفدائرةبينالتعاونمننماذج

00000000000000000000000000000000000000000524زيارتهمعلىالوفدأعضاءشكر-

00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000724الكقابفهاوس

0000000000000005000000005500000000000000000000000000000924اللفظيةالفهارس

0000000000000000500000000000000000000000000431القرانيةالاياتفهرس-1

0000000000000000000000000000000000000000438والاثارالاحاديثفهرس-2

000000000000000000000000000000000000000000000000000544.الشعرفهرس3-

المؤلف.صنعمنوهي(1)
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00000000000000000000000000000000000000000000000000644الاعلامفهرس-4

000000000000000000000000000000000000000000000000000946الكتبفهرس-5

000000000000000000000000000000000000000000000000000947لموضوعاتافهرس
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